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APRESENTAÇÃO
Com a aprovação da Lei Federal 10.257/01 que instituiu o Estatuto da Cidade,
em 10 de julho de 2001, todas as cidades brasileiras com população superior a
20.000 habitantes, ficaram obrigadas a desenvolver seus Planos Diretores, com o
objetivo de estabelecer o rumo de desenvolvimento dos Municípios.
No caso de Curitiba o Plano Diretor já existia, através da Lei Municipal
2.626/66.
Face aos novos instrumentos trazidos pelo Estatuto da Cidade e pela no va
ótica da gestão urbana, se fez necessário uma revisão do Plano Diretor encampando
estas novas orientações.
O produto desta revisão foi a Lei Municipal 11.266/04 que “Dispõe sobre a
adequação do Pano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade”.
Dentre as novas diretrizes e instrumentos de política urbana trazidos pelo
Estatuto da Cidade, está a necessidade da elaboração de Planos Setoriais para
áreas específicas como o Plano Setorial de Mobilidade e o de Habitação.
No caso de Curitiba, a Lei 11.266/04, trouxe a necessidade de se ampliar este
leque de Planos Setoriais, estabelecendo que seriam elaborados Planos Setoriais de
Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e o de Controle Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável, objeto deste trabalho.
Nos Artigos 20, XV e 88, VI está estabelecida a necessidade da elaboração
deste Plano Setorial:
Art. 20. São diretrizes gerais da política municipal do meio ambiente:
XV – reduzir anualmente, a emissão de poluentes nocivos à saúde despejados no ar, no solo
e nas águas, segundo o Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável,
observados os protocolos internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil.
Art. 88. No prazo máximo de 3 (três) anos, contados a partir da vigência deste Plano Diretor,
deverão ser elaborados, entre outros, os seguintes planos, observado o contido no art. 48:
VI – Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável;
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Para que os Planos tenham uma mesma linguagem foi formulado pela
Coordenação Geral dos Planos Setoriais, que cabe ao Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, o “Roteiro para elaboração dos Termos
de Referência e Planos de Comunicação”.
A partir do TR a SMMA cria um Grupo de Trabalho, multidisciplinar, para a
execução dos trabalhos.
O GT então inicia os trabalhos, primeiramente elaborando um “Resumo do
Plano Diretor” contendo todas as menções ao meio ambiente, para que os
envolvidos no trabalho partissem de uma mesma premissa.
O segundo passo foi à determinação da forma com que o assunto seria
abordado e neste primeiro momento optou-se em agregar o assunto em temas, a
saber:
Meio Físico e Biota – Características físicas e formações naturais para as
quais o Município desenvolve políticas públicas para sua recuperação,
conservação e preservação:
Recursos Atmosféricos
Áreas Verdes
Fauna
Recursos Hídricos
Geologia
Passivos Ambientais
Gestão Ambiental Urbana – Temas relacionados diretamente com a
qualidade de vida do cidadão curitibano para os quais o Município estabelece
políticas públicas para sua gestão:
Educação Ambiental
Resíduos Sólidos
Ruído urbano
Unidades de Conservação
Patrimônio
Sistema de Informações Ambientais
Legislação
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O terceiro passo foi o desenvolvimento de cada tema de acordo com o TR,
apresentando-se um resumo de cada assunto, abordando a evolução e o histórico de
cada matéria, as necessidades de mais pesquisas e o aprofundamento do
conhecimento técnico em cada área.
Este trabalho traduziu-se no volume denominado “Avaliação Preliminar” que
foi encaminhado ao IPPUC para disponibilização à comunidade e entidades civis
organizadas.
O quarto passo é o que nos encontramos agora com o desenvolvimento do
volume Diagnóstico, que será apresentado nas páginas seguintes.
Para elaboração deste diagnóstico as equipes técnicas formadas para o
desenvolvimento de cada tema utilizaram-se da Avaliação Preliminar como base
para os trabalhos.
Cada tema foi revisto e aprofundado, sendo as informações transformadas em
gráficos, planilhas, textos e mapas para facilitar a leitura àqueles que não tenham
domínio da matéria, mas que são afetados no dia a dia de suas vidas pelas questões
ambientais e desta forma possam contribuir com suas reivindicações e sugestões, a
seqüência dos trabalhos que redundará na confecção do Plano Municipal de
Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável – PMCADS.
As informações geradas no diagnóstico abrangem desde a criação da SMMA,
em 03 de janeiro de 1986 à Dezembro de 2007.
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HISTÓRICO
CURITIBA E A QUESTÃO AMBIENTAL
A paisagem curitibana teve poucas alterações até meados do século XIX. A
Vila de Nossa Senhora da Luz e do Bom Jesus dos Pinhais era, até então, um
povoado restrito a poucas casas e à capela erguido defronte ao Largo hoje ocupado
pela Praça Tiradentes; sobrado apenas o da Casa de Câmara e Cadeia, no mais, o
casario ao rés-do-chão, em sua maioria caiado. Era um cenário árido, o verde
encontrava pouco espaço. Ruas de terra partiam do largo principal, espraiavam-se
em direção ao alto São Francisco ou desciam rumo às margens do rio Ivo. A mesma
aridez se repetia no principal Largo da comunidade: espaço sem árvores e onde o
capim ralo que o cobria, pasto para animais e cortado por trilhas abertas pela própria
população, era o máximo de vegetação permitida. Na Vila, as áreas verdes estavam
reduzidas à privacidade dos moradores. Como as fachadas, coladas parede a
parede, demarcavam o alinhamento das vias públicas, pomares e hortas ficavam
restritos aos quintais.
A legislação da época não contemplava a harmoniosa convivência entre a
natureza e as construções urbanas. Como em todas as demais povoações
construídas sob a égide portuguesa, definia-se o quadro urbano propriamente dito e
o rocio, área destinada à expansão e às atividades agrícolas. No núcleo urbano, a
praça principal, local dos templos e dos prédios públicos, era demarcada e as
aberturas de novas ruas, reguladas, estabelecendo-se um traçado retilíneo.
Na concepção de cidade oriunda das ordenações portuguesas previa-se o
ambiente compactado e a quadra retangular e adensada. Fachadas delimitavam as
ruas e a mera existência de espaços livres entre as construções comprometeria o
conjunto, pois caminhos sem edificações, delineados por cercas ou apenas pelo ir e
vir dos moradores eram as estradas. Atividades agrícolas ou qualquer outro trabalho
que aproximasse o homem da natureza só poderiam acontecer fora do perímetro
urbano. Nesse sentido, vilas e cidades eram o local por excelência das atividades
comerciais e artesanais, além de centros políticos e religiosos, o que as
4
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caracterizava como pertencendo a um estágio mais evoluído das sociedades.
Cidades eram obras humanas, fruto da ordem racional, contraponto à desordem da
natureza.
Questões ambientais, entretanto, não estavam completamente excluídas da
administração portuguesa, mas ainda eram encaradas mais pelo ponto de vista da
praticidade. Regulamentos sobre cortes de árvores e limpeza dos rios e das fontes
de água visavam facilitar o dia-a-dia da população, evitando problemas de ordens
práticas, como, por exemplo, a falta de lenha nas proximidades do núcleo urbano
para abastecer as moradias ou impedir o represamento de rios devido ao acúmulo de
lixo, garantindo, assim, a boa correnteza , como determinou o Ouvidor Rafael Pires
Pardinho em seus provimentos de 1721.
Nem sempre, no entanto, esses dispositivos legais eram regiamente
obedecidos. A circulação de animais era interditada no perímetro urbano, o que não
impediu de o largo da Matriz servir como local de pasto para o gado e de, em visitas
posteriores, outros ouvidores exigirem, por exemplo, a retirada de porcos do núcleo
urbano, a fim de garantir uma aparência civilizada à povoação. Os largos, por sinal,
foram os primeiros espaços públicos a sentirem os efeitos dos novos costumes que,
a partir do século XIX, trouxeram o verde às cidades. Precursores das praças, eles
tiveram alterações significativas: de simples local para contemplação de edificações
importantes, foram arborizados, originado as praças como a conhecemos
atualmente, algo até então não previsto no tecido urbano.1
A questão ambiental e, principalmente, do verde no espaço urbano
intensificou-se mais no final do século XVIII e início do XIX. Época em que o rápido
desenvolvimento das capitais européias expôs o homem a toda sorte de mazelas
que o progresso poderia então trazer. O adensamento populacional, a poluição e a
propagação de epidemias foram males que, nas grandes cidades, despertaram a
atenção de autoridades, médica e higienistas. Águas paradas poderiam se
transformar num perigoso transmissor de doenças; ares viciados, um risco, pois
transportariam miasmas; cemitérios muito próximos às aglomerações humanas,
1

BAHLS, Aparecida Vaz da Silva. O verde na metrópole: a evolução das praças e jardins em Curitiba (18851916). Dissertação [Mestrado]. Curitiba: UFPR, 1998. p. 76.
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idem, uma vez que corpos em decomposição também emitiriam gases deletérios. A
cidade passou a ser estudada como um mal patológico, que o saber científico e
técnico estaria encarregado de curar. Paralelamente a essas questões, o hábito de
cultivar flores e árvores intensificou-se como a representação de ambientes
saudáveis e harmoniosos, configurando-se como a antítese da cidade moderna, local
por excelência do barulho, da sujeira e da contaminação orgânica.
A higiene era a tônica daquele momento, e as autoridades governamentais
passaram a interferir desde a canalização de água potável até a valorização de áreas
verdes. A organização dos espaços urbanos e a melhoria da qualidade de vida
começaram a ser encarada sob o prisma da técnica e da ciência. Engenheiros e
médicos, sobretudo sanitaristas, foram imbuídos da tarefa de transformar para
melhor as cidades. Em pouco tempo, as tendências européias em relação à
vegetação e à salubridade chegariam ao Brasil e seriam adotadas até mesmo nos
rincões mais distantes como exemplo de civilidade moderna. Na época, embora
Curitiba mal ultrapassasse os dez mil habitantes e não contasse com os mesmos
problemas dos de outros centros importantes, a informação do que ocorria no resto
do mundo era corrente e a recém-instaurada capital de Província não poderia ficar,
em 1854, alheia a todo esse processo. No mesmo ano, a imprensa local já alertava:
“As nossas grandes capitais, inclusivamente a corte do Rio de Janeiro, são cidades
muito defeituosas por se haverem levantado sem plano, a gosto e capricho dos
primeiros proprietários”.2
A pequena povoação, cuja aridez marcara a paisagem até então, precisava
ser transformada em uma capital. Com a emancipação da Província, em 1853, todo
um aparato administrativo instalou-se na cidade, com corpo funcional em sua maioria
oriundo da corte ou de províncias mais desenvolvidas, portanto acostumados a
centros urbanos mais expressivos. Curitiba precisava, a partir de então, envergar
obras em consonância com os novos tempos, o que incluía, além de melhoramentos
na urbanização, a inserção de áreas verdes, fato que já ocorria em outras capitais
brasileiras. Data desse período a primeira proposta para implantação de jardim

2

O DEZENOVE DE DEZEMBRO, abr, 1854.
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botânico na capital, visando o desenvolvimento de pesquisas. O projeto, entretanto,
não foi adiante, embora poucos anos depois tenha sido fundada a Associação da
Aclimação Paranaense, que funcionou no Largo da Aclimação, na atual Praça Rui
Barbosa.3
A década de 1870 marcou o início do processo de arborização dos largos da
capital. O verde lentamente adentrava nos espaços públicos. Em 1875, por exemplo,
foi solicitado ao engenheiro da Província o levantamento de uma planta para
nivelamento e arborização do Largo da Matriz (Praça Tiradentes). Medidas como
essa, aos poucos, estendiam-se aos outros largos. Poucos anos depois, em 1883, a
Câmara Municipal propunha que os proprietários de prédios ou terrenos com frente
para as praças, estradas e ruas, cuja largura não fosse inferior a 16 metros,
plantassem árvores de rápido crescimento, de preferência o sabugueiro, com
intervalos de cinco metros. 4
Um ano depois, foi a vez do Largo da Aclimação, segundo a proposta de um
vereador: “Indico que se feche e arborize o Largo da Aclimação, junto ao hospital
[Santa Casa], que se limpe das imundícies existentes e dite melhor forma à lagoa...”. 5
Nessa mesma década, a idéia inicial do jardim botânico vingou quando, em
1886, foi inaugurado o Passeio Público. Na Curitiba de fins dos Oitocentos, o
Passeio representou a maior obra de saneamento até então realizada. Parte do
sucesso do empreendimento é devida ao Presidente de Província Alfredo
d’Escragnolle Taunay, que já contabilizava em seu currículo trabalhos semelhantes.
No Rio de Janeiro, Taunay tivera experiência semelhante, ao comandar, com o
auxílio do paisagista francês Glaziou, o plantio de árvores, a construção de
alamedas, pontes e belvederes na floresta da Tijuca.
No Passeio Público, projeto inicial do engenheiro italiano Giovanni Lazzarini, a
ênfase do projeto recaiu nos aspectos sanitários. Toda a região, outrora um lodaçal
3

Um relatório do Presidente Adolpho Lamenha Lins, em 1877, fazia referência à Sociedade, na época presidida
por Agostinho Ermelino de Leão. Em 1879, a Câmara Municipal doou o terreno na Praça Rui Barbosa para a
Sociedade realizar pesquisas. Pouco utilizado, em meados da década seguinte, a área foi transferida para a
Irmandade do Senhor Bom Jesus do Perdão, a quem pertence até os dias de hoje.
4
BERBERI, Elizabete, SUTIL, Marcelo. Tiradentes, a praça verde da igreja. Curitiba: Fundação Cultural de
Curitiba, 1997. V.24, n. 120. p. 12-15.
5
CURITIBA, Câmara Municipal. Atas. 28.fev.1884.
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devido às freqüentes cheias do rio Belém, foi drenada; o antigo tanque Bittencourt,
local de muitas inundações, teve sua superfície duplicada e as ruas do entorno,
como a Carlos Cavalcanti e a João Gualberto, passaram por obras. Foi o controle da
natureza pelo homem. Não demorou para que o Passeio, considerado o primeiro
parque público da cidade, se transformasse num dos locais mais procurados pelos
curitibanos para lazer e contemplação da natureza. Taunay permaneceu pouco
tempo à frente da Província, mas sua breve passagem foi fundamental para
transformar a visão que os habitantes tinham das áreas verdes e das praças. Em
1886, na mesma época da inauguração do Passeio, Taunay discutia com vereadores
sobre a necessidade de conservar o maior número de praças e largos como lugares
de saneamento, além de “futuros locais ajardinados e arborizados”, formando, assim,
pontos de recreio, uma vez que áreas arborizadas trariam benefícios à saúde física e
mental da população.6
O gosto pela contemplação do verde e a visão das praças não somente como
locais de passagem, mas também como espaços de lazer e congraçamento era
percebido já no começo do século XX. Em 1906, no jornal A República lia-se o
seguinte comentário: “O público curitibano, que está decididamente tomando gosto
pelos locais arborizados, onde vai passar as horas vesperais dos domingos,
enlevado nas harmonias das melhores bandas musicais, afluirá amanhã à Praça
Tiradentes, a fim de aí ouvir os acordes de uma banda...”. 7
Parques particulares também ganhavam espaço entre os curitibanos. No
Bacacheri, o Parque Inglês era um dos pontos mais procurados nos finais de
semana; o mesmo ocorria no Batel, onde o Providência também era local associado
ao lazer e às festividades: “Visitei o bosque da Providência, lindo recanto, onde a
gente pode passar alguns momentos de descanso. Um grupo de cavalheiros e
senhoras jogava o tênis”. 8
A natureza infiltrou-se na cidade. O verde no meio urbano foi associado a um
instrumento de prevenção de problemas citadinos, além de uma opção a mais de
6

TRINDADE, Etelvina de Castro (coord.). Cidade, homem, natureza: uma história das políticas ambientais de
Curitiba. Curitiba: Unilivre, 1997. p.21.
7
A REPÚBLICA, 21.abr.1906. p.01.
8
MARIA LUIZA. Coritiba Jornal. In: DIÁRIO DA TARDE, 26.out.1914. p.01.
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lazer. As transformações iniciadas por Taunay no final do século XIX, culminaram na
administração do engenheiro Cândido de Abreu, iniciada em 1913. Nos três anos em
que ocupou o cargo de prefeito, Cândido de Abreu fez obras consideráveis de
urbanização e de infra-estrutura, como a inauguração dos bondes elétricos. Na sua
gestão, tanto as praças como o Passeio Público passaram por sensíveis alterações,
recebendo ajardinamentos semelhantes ao dos parques ingleses, além de
ornamentos, como chafarizes e monumentos.9
A importância da conservação de áreas verdes imiscuiu-se cada vez mais na
legislação urbana, fruto da nova imagem que o meio ambiente angariava a cada dia.
Em 1919, no Código de Posturas de Curitiba, o artigo 144 era claro nesse ponto: “A
municipalidade colaborará com o Estado e a União para a execução de todas as leis
tendentes a evitar a devastação das florestas, e a estimular a plantação de árvores
para formar bosques nos lugares onde convier”. 10
Um ano após a promulgação desse Código, o sanitarista Saturnino de Brito
elaborava um plano de saneamento para a capital. Entre as demais considerações,
constava que jardins e parques, os pulmões da cidade, deveriam se multiplicar,
podendo para isto se aproveitar de áreas já existentes, de terrenos úmidos ou
fortemente acidentados que, embora inapropriados para a construção civil,
adequavam-se para a formação de parques. 11
Embora áreas verdes fossem aceitas como sinônimos de qualidade de vida
urbana, elas ainda eram vistas com restrições, sua função principal era a
ornamentação. O maior foco das autoridades municipais permanecia voltado para a
salubridade pública. Na região do rocio, fora do quadro urbano, o corte de matas
subordinava -se ao interesse pelas questões sanitárias e estéticas, além da
exploração econômica. A preocupação com os mananciais e o abastecimento de
água florescia, pois havia restrições à derrubada de matas próximas ou que
defendessem o solo de inundações. 12
9

BAHLS, p.08.
CURITIBA, Código de Posturas. Curitiba: Typ. da República, 1919.
11
BRITO, Saturnino. Apud LACERDA, Dirceu. Sugestões sobre a arborização de Curitiba. Curitiba: Gráfica
Paranaense, 1938. p.39/40.
12
TRINDADE, p.34.
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No quadro urbano, a década de 1920 e o começo da seguinte foram marcadas
pela abertura de grandes avenidas com canteiros centrais, como a Visconde de
Guarapuava e a remodelação de largos e praças, como a Santos Andrade. A
expansão urbana e a necessidade de um corpo técnico especializado, ligado
diretamente à Prefeitura, levou ao surgimento de uma nova estrutura administrativa
com técnicos próprios. Até então, prevalecia a figura dos escritórios e dos
particulares contratados para projetos específicos ou dos engenheiros em cargos de
confiança do executivo, que nunca permaneciam no serviço o tempo suficiente para
dar continuidade aos trabalhos. Na década de 1930, foi criado um Serviço de Praças,
Jardins e Arborização da Cidade, subordinado à Diretoria de Obras; as questões
hídricas, de drenagem e pavimentação ficaram ligadas à Diretoria de Viação.
Não obstante os esforços da administração, Curitiba ainda ressentia-se de
mais obras de urbanização. Nem todas as principais ruas eram pavimentadas, e as
que apresentavam algum revestimento eram em paralelepípedo; asfalto existia
somente em um trecho da Rua 15. O verde, por sua vez, continuava apenas uma
questão ornamental. Era preciso preparar a cidade para os anos futuros, o que
significava planejá-la. Até então, apesar de importantes, as ações urbanísticas
realizadas em Curitiba eram pontuais, não havia o comprometimento com o futuro
crescimento da cidade. Pensar o crescimento da cidade e todos os seus
desdobramentos foi algo que efetivamente ocorreu a partir de 1941, quando foi
solicitado à firma Coimbra Bueno & Cia. um plano para Curitiba. A empresa
trabalhava com a consultoria do urbanista francês Alfred Agache, que já tivera
experiência semelhante em outras cidades brasileiras, incluindo a capital federal, o
Rio de Janeiro.
A grande contribuição de Agache em todos os seus estudos foi a sua
metodologia, que englobava aspectos históricos, geográficos e os indicadores sociais
e econômicos de cada lugar, ou seja, cada cidade era reconhecida em sua
individualidade. O urbanista francês era influenciado pelo organicismo dos
Oitocentos, compreendendo as cidades como um sistema complexo, afeito ao
correto funcionamento e inter-relações de órgãos e funções. Nesse sentido, era
levado em consideração a pesquisa e a organização de todos os elementos que
10
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formavam uma aglomeração urbana, a fim de compor uma análise e uma síntese
que antecipasse respostas às demandas futuras.13
Em Curitiba, Agache trabalhou diretamente com técnicos da Prefeitura,
colocando em prática todos os seus preceitos no estudo de um centro urbano. A
cidade foi então descrita como um grande pólo de convergência e de distribuição de
grande parte da economia do Estado. Curitiba era o centro econômico, político,
militar, estudantil e cultural que, desde o início do século tinha acentuado
desenvolvimento, mas que, entretanto, não dava a impressão de ser uma capital. Um
dos problemas principais residia na falta de uma preocupação a própria cidade com a
topografia do terreno e com os recursos que sua situação oferecia.14
O saneamento e o tráfego urbano eram dois dos mais urgentes problemas de
Curitiba. Assim, a cidade seria dividida em zonas funcionais, interligadas através de
vários círculos concêntricos que formariam as vias de circulação. Propunha-se um
plano para avenidas e um código de obras, dispondo sobre as atividades e as
feições desejadas para cidade. Nas conclusões do Plano, Curitiba não sofria da falta
de espaços livres, mas sim da má distribuição desses espaços. Largas avenidas,
praças, jardins e parques públicos integravam essa categoria de espaços livres,
sobre os quais o Plano disporia. Nesse ponto, a arborização era uma questão
essencial. A presença de vegetação era recomendada e a criação de um horto
botânico foi uma das necessidades descritas. Era preciso que esses espaços
estivessem à disposição dos habitantes, por isso foram sugeridas reformas em várias
praças, além da proposta de outros parques. O Plano previa a criação de parques
como o do Barigüi, do Ahú e o do Capanema.
Quanto ao saneamento, um dos principais problemas da capital, incentivavase a continuidade das obras na rede de esgotos e canalização dos rios que
cortavam, principalmente, as áreas centrais, mais sujeitas às inundações. Outro
ponto ressaltado foi a proibição de loteamentos nas regiões dos mananciais, a fim de
preservar não só a vegetação, mas a qualidade da água.

13
14

Id. p.45.
Id. p. 47.
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É certo que não obstante as ações previstas no Plano de 1943, a cidade
entrou a década de 1950 com problemas que o estudo de Agache tentara contornar.
Loteamentos clandestinos aconteciam, a malha viária estava abandonada e a região
central continuava a sofrer com alagamentos. A cidade estava prestes a comemorar
o primeiro centenário de emancipação política do Paraná, em 1953, e mais uma vez
precisava de obras para se adequar à imagem de progresso e modernidade que os
novos tempos exigiam.
Embora o Plano Agache nunca tenha sido implantado em sua totalidade,
norteou boa parte das ações da Prefeitura nas duas décadas seguintes à sua
concepção. A própria adoção de um novo código de posturas, em 1953, e a criação
de um Departamento de Urbanismo foram diretamente influenciadas pelas suas
propostas. Essas duas ações seriam importantes para as ações necessárias à
implantação da imagem progressista desejada para a capital nos festejos do
Centenário. O novo Código de Posturas, em especial, foi fundamental e é
interpretado por muitos como um marco na incipiente legislação ambiental que então
havia em Curitiba. O código não apenas proibia o corte ou a derrubada de matas
protetoras de mananciais, como previa também o tratamento de lixo hospitalar, o uso
de canais de esgoto ou de fossa biológica em todos os edifícios, proibia soltura de
balões, abate de pássaros, lançamento de lixo em vias públicas, ruídos em excesso,
despejo de dejetos industriais nos rios e, neles, a extração de areia. Terrenos
deveriam ser mantidos limpos e a própria Prefeitura via-se obrigada a plantar e a
manter árvores em locais públicos e a replantar em dobro as espécies que
precisassem ser abatidas.
Em consonância com a Lei de Patrimônio Histórico, Artístico e Natural,
aprovada pelo governo do Estado em 1953, o município, além de manter as áreas
naturais, também dispunha, no seu código, sobre a conservação de construções
históricas. A noção de patrimônio histórico-ambiental começava a ser compreendida
como essencial à qualidade de vida.
Assim, a preocupação com a ampliação de praças, parques e o plantio de
árvores, oriundas dos hortos municipais do Guabirotuba e da Barreirinha, crescia ano
a ano. Em 1958, por exemplo, o prefeito Iberê de Mattos, afirmou em relatório a
12
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necessidade da criação de praças e parques, antes que os loteamentos roubassem a
oportunidade de a cidade ter logradouros públicos com arborização adequada.15 No
entanto, embora ações como essa fossem importantes, a obsolescência do Plano
Agache se fazia a cada dia mais visível. A criação de órgãos como a Companhia de
Urbanização e Saneamento de Curitiba, URBS, em 1963, não seria suficiente, muito
embora ela passasse a coordenar várias ações de intervenção urbana. Curitiba
expandira-se em pouco mais de uma década, mais do que o urbanista francês
previra e, para nortear adequadamente esse crescimento, congregando o progresso
ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, um novo plano diretor se fazia necessário,
antes que os efeitos do rápido crescimento fugissem ao controle. A idéia se
materializou com mais intensidade quando foi requisitado ao governo estadual um
financiamento para obras no município. A CODEPAR, então órgão de planejamento
do Estado, respondeu com a exigência da apresentação de um plano geral de
urbanismo.16
Diante das discussões acerca de um outro plano, a Prefeitura, em 1965,
promoveu a convocação para a elaboração de novo estudo. Várias empresas,
inclusive a própria URBS, se candidataram. Saíram vencedoras as empresas Serete
Engenharia e Jorge Wilheim Arquitetos Associados, com a proposta para o Plano
Preliminar de Urbanismo.
Entre

as

principais

diretrizes

estabelecidas

neste

Plano

esta va

o

desenvolvimento da cidade no eixo nordeste/sudoeste, vias tangenciais de circulação
rápida e o aumento e adequação de áreas verdes. A visão da proposta era
humanista, as mudanças atingiriam não apenas o espaço urbano, mas também
transformações culturais. Remodelar a cidade era importante, mas não o suficiente; o
cidadão deveria se apropriar dos espaços, conhecendo a sua história e a da sua
própria comunidade. Era a forma de Curitiba encontrar sua identidade.
Com base nas diretrizes propostas, em 1966 foi aprovado o Plano Diretor que,
posto em prática, transformaria o perfil da cidade a partir da década seguinte. Dentre

15

CURITIBA, Prefeitura Municipal. Primeira prestação de contas do general Iberê de Mattos à frente da
Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba, 15.dez.1958.
16
TRINDADE, p.57.

13

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

as principais medidas, duas foram importantes para consolidar a paisagem atual: a
valorização de um centro histórico e a expansão através de eixos estruturais. 17 Esta
última medida foi decisiva para a verticalização de muitos bairros e também para
transformar radicalmente áreas tradicionais de Curitiba, prejudicando justamente a
elaboração de uma memória local. Por outro lado, o mesmo plano que possibilitou
essa verticalização rápida de áreas tradicionais, também criou o Setor Histórico, em
1971. A criação desse Setor pode ser considerada como o ponto de partida para a
conscientização da importância de se preservar o maior conjunto de homogeneidade
arquitetônica remanescente do século XIX. A partir de então, ações pontuais
aconteceram, em parte, também, devido a uma nova concepção da abrangência do
termo patrimônio.
Na época, compreendia-se que o patrimônio ia além do simples monumento,
abrangia o seu entorno, reconhecendo que se tratava do resultado de um
determinado momento histórico que, por suas qualidades culturais e de uso, foram
incorporadas às memórias coletivas. Assim, a idéia de patrimônio ambiental urbano
começou a ser utilizada para se referir ao espaço urbano. A preservação de
paisagens urbanas se aproxima muito desse conceito. Constatar que a vida social é
materialmente construída na espacialidade torna-se, então, a chave teórica para
muitos pesquisadores e para ações do poder público. Para o geógrafo Milton Santos,
o espaço é o resultado da soma e da síntese, sempre refeita, da paisagem com a
sociedade através da espacialidade. Nesse conceito, paisagem é um conjunto de
objetos – materiais e não materiais, como sons e cheiros; espaço seria a categoria
mais geral, que contém os objetos geográficos, naturais e sociais e a vida que os
preenche. Espaço e paisagem formam um par dialético que se complementa e se
opõe. Dessa maneira, o conceito de paisagem urbana poderá ser empregado
quando for referencial à materialidade de um momento preciso da cidade.18
Na década de 1990, Glauco Campello, então presidente do IPHAN, sugeriu a
utilização de outro termo para substituir a designação de ambiental, originando a

17

Enquanto Agache propôs uma expansão radial, o Plano Diretor da década de 1960 propunha a expanão
linearizada.
18
SANTOS apud MEIRA. O passado no futuro da cidade. p. 27.
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noção de patrimônio cultural urbano. Essa não é uma definição estanque justamente
pela capacidade de incorporar novos significados. Atualmente, é o termo mais
apropriado, pois compreende o contexto urbano como acúmulo e desenvolvimento
de fatos culturais, além de sua relação com o ambiente.
Os desdobramentos das novas visões acerca do patrimônio cultural,
abrangendo o ambiente construído e natural, se fazem sentir progressivamente após
a década de 1970, coincidindo com o período implantação do Plano Diretor de
Curitiba. Na época, as questões do meio ambiente, especificamente, entram na
pauta das discussões mundiais. Em 1972, por exemplo, foi realizada, em Estocolmo
(Suécia), a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente; a
segunda seria realizada vinte anos mais tarde, no Rio de Janeiro. Instâncias federais
e estaduais criaram órgãos voltados para as questões ambientais; no entanto, é no
âmbito do município que as ações são efetivamente sentidas e, nesse caso, Curitiba
foi exemplar.
A cidade praticamente triplicou sua população no espaço de apenas duas
décadas. Em 1960 contava cerca de 370 mil habitantes; em 1980, ultrapassava a
barreira do primeiro milhão. Apesar dos esforços das administrações anteriores, os
problemas agravaram-se. A estes veio somar-se a Região Metropolitana, criada pelo
Governo Federal, em 1974. Já então, loteamentos clandestinos e invasões que
punham em risco, inclusive o abastecimento de água da região, eram comuns entre
a capital e os municípios formadores da área metropolitana.
Tal qual as noções de patrimônio ambiental urbano, o urbanismo da década
de 1970 também compreendia a cidade como um organismo onde os elementos
componentes perfaziam um todo que se inter-relacionavam, constituindo uma forma
particular de meio ambiente, sujeito a uma dinâmica de instabilidade e em constante
redefinição. O futuro da cidade dependeria de um planejamento que visando o ao
longo prazo, não perdesse de vista as necessidades presentes. 19
Os desdobramentos do Plano Diretor, principalmente os voltados para a
integração do ho mem com a cidade e a valorização de uma identidade, buscavam

19

TRINDADE, p. 69.
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uma mudança na mentalidade coletiva. Paralelamente, Curitiba foi organizada em
instâncias diversas: o crescimento foi ordenado, o transporte público integrado em
uma rede e medidas até então inéditas, como a implantação de ciclovias,
aconteceram. Não obstante ações anteriores, é nessa época que se percebe uma
política de áreas verdes interligada às questões culturais da própria comunidade.
Projetos dos anos de 1970, como a criação dos primeiros grandes parques, Barigüi e
São Lourenço, e a reciclagem de espaços para aproveitamento dos próprios
habitantes, como foi o caso do Centro de Criatividade, são exemplares da nova
dinâmica que a cidade tomava.
Praças foram criadas e espaços ociosos, nos bairros, transformados em
jardinetes; havia também a preocupação com áreas de mata nativa, especialmente
as localizadas próximas aos rios. Matas ao redor da cidade, alvos da retirada
clandestina de madeira, e tidas como áreas de reserva, foram abertas à população.
Parques foram então entregues aos habitantes e, à medida que a população tinha
acesso a esses lugares, tornava-se necessário normatizar o seu uso. Foi quando se
criou a primeira lei brasileira de proteção e conservação de vegetação de porte
arbóreo (Lei 4557). Junto à proteção, o Município acenava com incentivos fiscais
àqueles que protegessem as áreas verdes. Outro ponto importante para a
preservação foi a Lei 5.263/75 que criou os Setores Especiais de Preservação de
Fundo de Vale, o que permitiu ampliar as faixas de proteção de mata nativa ao longo
de rios e córregos que cortam a cidade.
Não bastava, entretanto, apenas arborizar a cidade, implantar novos parques
e tomar medidas saneadoras, era preciso ir além, o que significou, a partir da década
de 1970, propor projetos de educação ambiental para incutir na mentalidade da
população a importância do meio ambiente na vida cotidiana. O processo foi
gradativo e incluiu preceitos básicos, explicitados nas intenções do Plano Diretor:
fazer a população conhecer as necessidades de seu meio urbano e construir uma
identidade, propiciando a sensação de pertencimento ao espaço ocupado para que,
assim, surgisse o anseio por uma melhoria na qualidade de vida e por uma cidade
bem planejada. Uma base importante para o aparecimento dessa nova mentalidade
foi justamente a adoção de projetos educacionais voltados para a infância. O ápice
16
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da política de educação ambiental foi a criação da Universidade Livre do Meio
Ambiente, em 1991.
Paralelamente a todo esse processo, administrativamente a Prefeitura dotava
o Município de departamentos específicos para esse fim, como o de Parques, Praças
e Preservação Ambiental e a Divisão de Divulgação, Promoção e Educação
Ambiental.

Nesse

âmbito,

outra

mudança

importante

foi

a

reestruturação

administrativa em toda a estrutura da Prefeitura ocorrida em 1986. Antigos
departamentos e divisões foram substituídos por secretarias, buscando, num novo
organograma, ampliar a eficiência administrativa. A partir de então, as ações do meio
ambiente passaram a serem geridas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
que abrangeria não apenas a administração e conservação de parques e praças,
mas também serviços como limpeza pública, iluminação, manutenção de cemitérios
municipais, implantação de áreas de lazer, o controle das reservas naturais urbanas,
além de funções de pesquisa, planejamento e controle que incluíam das referentes à
fauna e à flora ao controle e fiscalização da poluição ambiental. 20
A criação da Secretaria possibilitou um trabalho mais efetivo, pois apesar dos
projetos até então desenvolvidos e da recuperação e preservação de muitas áreas
na cidade, os problemas persistiam. O trato do meio ambiente sempre foi encarado
como uma ação permanente. Nesse sentido, é importante destacar a promulgação
da Lei Orgânica do Município, em 1990, onde ficava explícita que a política de
desenvolvimento urbano assegurava a proteção, a recuperação e a preservação do
meio ambiente. Todo esse processo político levou à elaboração da Política de
Proteção, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente em Curitiba através da Lei
Municipal 7.833/91, que conferiu a SMMA o poder de polícia e procuradoria pública
ambiental. Nela, reafirmava-se a relação entre planejamento urbano e meio
ambiente, visando a produção de um ambiente ecologicamente equilibrado.
Curitiba ficou conhecida na década de 1990 como a capital ecológica do país.
Título amealhado ao longo de muitas décadas de trabalho e que, de maneira alguma,
representou o ápice da evolução urbana. Cidades constituem um organismo em

20

TRINDADE, p. 95.
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permanente construção e, a cada dia, novas questões se fazem presente na pauta
dos gestores públicos e perante a própria comunidade. Os desafios são diários.
Atualmente, um dos mais importantes diz respeito, justamente, à Região
Metropolitana e à sua integração aos benefícios já consolidados na capital.
Da cidade árida e sem verde do século XVIII à cidade ecológica, Curitiba
precisou passar por um longo processo não só administrativo, mas também
educacional. Em toda essa trajetória, fica evidente a importância do planejamento
aliado à mudança de mentalidade da própria população. Se no final dos Oitocentos o
objetivo principal das áreas verdes era primordialmente o da contemplação, um
século depois passou a ser uma questão de saúde ambiental, que em outras
palavras também remete ao bom funcionamento do próprio meio urbano. Ações
pontuais para saneamento e arborização, como as realizadas no começo do século
XX, foram importantes, mas somente a partir do momento em que a cidade começou
a ser pensada em termos de planejamento para o futuro é que os resultados se
apresentaram. O Plano Agache, as mudanças trazidas no Código de Posturas de
1953 e o Plano Diretor, em 1966, foram primordiais para que Curitiba fosse ordenada
e pensada numa equação que contemplava progresso, saúde e meio ambiente,
entendido, aí, na sua concepção mais ampla, envolvendo todo o patrimônio cultural
urbano.
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PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
DIAGNÓSTICO
MEIO FÍSICO E BIOTA

RECURSOS ATMOSFÉRICOS
Nosso ambiente é a atmosfera e sem ela não existe vida humana. Vivemos
envoltos por esta camada gasosa, mas não podemos enxergá-la. Uma pessoa pode
viver apenas alguns minutos sem ar e um adulto respira a cada dia cerca de 10 mil
litros de ar, embora a sua presença não seja percebida.
Durante muito tempo, cuidar da qualidade do ar não foi uma preocupação.
Nos dias de hoje, porém, tem-se consciência de que todos os recursos naturais,
inclusive o ar, são finitos, e precisam ser protegidos.
A ATMOSFERA TERRESTRE
Os principais componentes da atmosfera terrestre são o nitrogênio diatômico
(cerca de 78% das moléculas), oxigênio diatômico (cerca de 21%), argônio (cerca de
1%) e dióxido de carbono (atualmente cerca de 0,04%). Existem também outros
gases, porém em porcentagens menores como o neônio, o hélio, o criptônio, o
xenônio, o hidrogênio e outros. Além desses gases, a atmosfera também apresenta
vapor d´água, cristais de sal (cloreto de sódio), material particulado orgânico (polens,
bactérias, micróbios) e inorgânicos (areia muito fina, subprodutos da combustão). A
porcentagem de vapor d´água varia bastante, podendo chegar até 4% da mistura
total.
Esta mistura de substâncias parece não reativa, mas muitos processos
químicos importantes do ponto de vista ambiental ocorrem no ar, esteja ele puro ou
poluído.
Na troposfera, região da atmosfera que se estende desde o nível da superfície
terrestre até cerca de 15 quilômetros de altitude, encontra-se 85 % da massa da
19
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atmosfera. Do ponto de vista climático, a camada possui importância fundamental,
pois nela movimentam-se todas as massas de ar que responsáveis pelas mudanças
climáticas da Terra. É também na troposfera que ocorrem à maioria dos fenômenos
relacionados com a poluição do ar.
O perfil térmico da atmosfera, ou seja, a variação da temperatura com a
altitude tem relação direta com a capacidade de dispersão de poluentes. Em uma
situação normal, o decréscimo da temperatura com a altitude é de aproximadamente
1ºC a cada 100 metros, conhecido como gradiente vertical normal ou padrão.
Quando as temperaturas da atmosfera diminuem mais rapidamente cria-se uma
condição de instabilidade, favorecendo a dispersão dos poluentes. Por outro lado,
quando a temperatura diminui mais lentamente, a atmosfera tende a permanecer
estável, dificultando a dispersão dos poluentes atmosféricos.
O caso extremo ocorre quando a temperatura aumenta com a altitude,
fenômeno conhecido como inversão térmica. Nesta situação, a atmosfera fica
consideravelmente estável e os índices de poluição tendem a se elevar. Por outro
lado, os ventos e a chuva auxiliam a dispersão dos poluentes. A topografia, por sua
vez, pode favorecer ou dificultar a dispersão dos poluentes.
Do ponto de vista químico, a atmosfera terrestre é um ambiente oxidante, fato
que se explica pela presença de concentração significativa de oxigênio diatômico.
Quase todos os gases liberados no ar, são totalmente oxidados pelo oxigênio e seus
produtos finais, mais cedo ou mais tarde, depositam-se sobre a superfície da terra.

20

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OS POLUENTES ATMOSFÉRICOS
Considera-se que o ar que respiramos está poluído quando nele existem
substâncias, em quantidade suficiente para causar danos em seres humanos,
animais, vegetais, materiais ou meio ambiente em geral. Às substâncias que
deterioram a q ualidade do ar chamamos de poluentes atmosféricos.
Quanto a sua origem, os poluentes podem ser classificados em naturais,
quando emitidos pelos processos da natureza – como as erupções vulcânicas e o
pólen das flores e antropogênicos, quando gerados pelas atividades humanas –
como as indústrias e os veículos.
Outra classificação adotada é a de poluentes primários e secundários. Os
primários são aqueles lançados diretamente no ar, sendo exemplos o dióxido de
enxofre (SO2 ), os óxidos de nitrogênio (NOx ), o monóxido de carbono (CO) e alguns
particulados como a poeira. Os secundários formam-se na atmosfera por meio de
reações favorecidas pela presença de certas substâncias químicas e determinadas
condições físicas. Exemplificando, o dióxido de enxofre reage com o vapor d´água
para produzir o ácido sulfúrico, que precipita na forma de chuva ácida.
Do ponto de vista espacial, as fontes de poluição podem ser classificadas em
móveis e estacionárias. Uma chaminé de indústria é exemplo de uma fonte
estacionária. Veículos são fontes móveis, produzindo poluentes de modo disperso.
As fontes estacionárias produzem cargas pontuais de poluentes e as fontes móveis
produzem cargas difusas.
A seguir são apresentados os principais poluentes do ar e suas fontes:
Monóxido de Carbono (CO): Composto gerado nos processos de combustão
incompleta de combustíveis com carbono em sua composição.
Dióxido de Carbono (CO2): O dióxido de carbono resulta da combustão
completa de combustíveis com carbono. É também gerado na respiração dos seres
vivos que utilizam o oxigênio para liberação da energia contida nos alimentos.
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Óxidos de Enxofre (SO2 e SO3): Os óxidos de enxofre são produzidos pela
queima de combustíveis com enxofre em sua composição. Também são gerados em
processos no solo e na água.
Óxidos de Nitrogênio (NOx): A principal fonte de óxidos de nitrogênio são os
processos de combustão, a partir da reação entre o Nitrogênio e Oxigênio do ar, em
ambientes com alta temperatura. Também podem ser gerados durante as descargas
elétricas que ocorrem na atmosfera.
Hidrocarbonetos: São resultantes de combustíveis não queimados, da
evaporação de combustíveis ou e de outros compostos orgânicos voláteis, como os
solventes orgânicos.
Oxidantes Fotoquímicos: São compostos gerados pela reação entre os
hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio presentes na atmosfera, catalisada pela
radiação solar. Dentre os principais oxidantes fotoquímicos destacam-se o ozônio e o
peróxi-acetil nitrato (PAN).
Material particulado (MP): entende-se por material particulado as partículas
sólidas e líquidas que permanecem em suspensão na atmosfera, como a poeira,
fuligem, pólen e gotículas de óleo. Este grupo de contaminantes pode ter origem nos
processos de combustão como é o caso da fuligem ou nos fenômenos naturais,
como o desprendimento de pólen e suspensão de material particulado devido à ação
do vento.
Em muitas áreas urbanas observa o fenômeno chamado de smog
fotoquímico. O processo de formação do smog abrange um grande número de
substâncias químicas e de reações, que ocorrem simultaneamente. Os reagentes
originais mais importantes nas ocorrências de smog fotoquímico são o dióxido de
nitrogênio (NO2 ) e os hidrocarbonetos (de um modo geral, chamados de compostos
orgânicos voláteis). Um outro ingrediente vital para a formação do smog fotoquímico
é a luz solar.
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O SMOG FOTOQUÍMICO
Os smog é composto por uma mistura de ozônio, ácido nítrico e compostos
orgânicos parcialmente oxidados, sendo o ozônio utilizado como indicador do
fenômeno do smog fotoquímico. O nível de ozônio no ar não poluído é de
aproximadamente 30 ppb (partes por bilhão), o que corresponde à presença de 30
moléculas de ozônio em 1 bilhão de moléculas de ar. Em episódios de smog
fotoquímico, a concentração de Ozônio pode ser muito maior.
Para que o smog fotoquímico ocorra, várias condições devem ser satisfeitas.
Primeiro, deve haver tráfego de veículos substancial, responsável pelas emissões de
óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. Segundo devem ocorrer temperatura
moderadamente elevada e luminosidade solar abundante, fatores fundamentais para
que as reações ocorram a uma velocidade elevada. Finalmente, devem existir
condições atmosféricas desfavoráveis à dispersão dos poluentes para que os
reagentes não sejam diluídos.
PROTEGENDO A QUALIDADE DO AR
Nas grandes áreas urbanas, o problema da poluição do ar tem-se constituído
numa das mais graves ameaças à qualidade de vida de seus habitantes. O Brasil,
como todo país em desenvolvimento, apresenta um crescimento explosivo de suas
regiões metropolitanas. As atividades industriais, o tráfego motorizado e as
queimadas a céu aberto são importantes fontes de emissões atmosféricas.
O estado do Paraná dispõe de regulamentação específica para proteção da
qualidade do ar, estabelecida pela Lei nº 13.806/02 e pela Resolução SEMA nº
054/06, que definem padrões para classificação da qualidade do ar, critérios para
episódios agudos de poluição do ar, que são os mesmos estabelecidos no nível
federal (Portaria Normativa IBAMA nº 348/90 e pela Resolução CONAMA nº 03/90).
A legislação estadual define também padrões de emissão de poluentes para
atividades industriais.
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O estado do Paraná dispõe de regulamentação específica para proteção da
qualidade do ar, estabelecida pela Lei nº 13.806/02 e pela Resolução SEMA nº
041/02, que definem padrões para classificação da qualidade do ar, critérios para
episódios agudos de poluição do ar, que são os mesmos estabelecidos no nível
federal (Portaria Normativa IBAMA nº 348/90 e pela Resolução CONAMA nº 03/90).
A legislação estadual define também padrões de emissão de poluentes para
atividades industriais.
Padrões de qualidade do ar são os limites máximos para a concentração dos
poluentes na atmosfera, que garantem a proteção da saúde e do meio ambiente.
Esses padrões são especificados em função de um período médio de tempo, e
conforme o poluente, são definidas médias horárias, de oito horas, diárias e anuais.
Os limites são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos pelos
poluentes, sendo fixados níveis que propiciam uma margem de segurança adequada
à proteção.
São dois tipos de padrões: os primários e os secundários. Os padrões
primários são as concentrações de poluentes que se ultrapassadas, podem afetar a
saúde da população. Devem ser interpretados como níveis máximos toleráveis,
sendo metas de curto e médio prazo. Os padrões secundários são as concentrações
de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso ao bem estar da
população, mínimo dano à flora e fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral.
Devem ser entendidos como níveis desejados, sendo metas a serem alcançadas no
longo prazo. O objetivo do estabelecimento de padrões secundários é criar uma base
para política de prevenção da degradação da qualidade do ar. A legislação federal
prevê a aplicação diferenciada dos padrões primários e secundários conforme o uso
pretendido para a região.
A Lei Estadual nº 13.806/02 determina que as áreas no território estadual
devem obedecer a seguinte classificação quanto aos usos pretendidos:
Classe 1: Áreas de Preservação, Parques e Unidades de Conservação
(exceto Áreas de Proteção Ambiental), nas quais a qualidade do ar deve ser mantida
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no nível o mais próximo possível do verificado sem a intervenção das atividades
humanas.
Classe 2: Área de Proteção Ambiental (APAs) e outras áreas que não se
enquadram nas classes 1 e 3, nas quais devem ser aplicados os padrões
secundários de qualidade.
Classe 3: Áreas urbanas das regiões Metropolitanas de Curitiba, Londrina,
Maringá e municípios com mais de 50.000 habitantes ou com áreas definidas como
industriais, nas quais devem ser aplicados os padrões primários.
O Quadro 1 apresenta os padrões de qualidade do ar definidos na legislação.
Poluentes
Partículas Totais em
Suspensão
Dióxido de Enxofre
(SO2)
Monóxido de Carbono
(CO)
Ozônio (O3)

Tempo médio
1

24 horas
2
MGA
1
24 horas
3
MAA
1
1 hora
1
8 horas
1

1 hora

Partículas Inaláveis
(<10µm)
Dióxido de Nitrogênio (NO 2)

3

240µg/m
3
80µg/m
3
356µg/m
3
80µg/m
3
40000µg/m
3
10000µg/m
160µg/m

1

Fumaça

Padrões
Primário

24 horas
3
MAA
1
24 horas
3
MAA
1
1 hora
3
MAA

Secundário
3

150µg/m
3
60µg/m
3
100µg/m
3
40µg/m
3
40000µg/m
3
10000µg/m

3

160µg/m

3

100µg/m
3
40µg/m
3
150µg/m
3
50µg/m
3
190µg/m
3
100µg/m

150µg/m
3
60µg/m
3
150µg/m
3
50µg/m
3
320µg/m
3
100µg/m

3
3

Quadro 1: Padrões de Qualidade do Ar
1

Não deve ser excedido mais que uma vez por ano, 2 Média Geométrica Anual, 3 Média Aritmética Anual
Fonte: Resolução SEMA nº 041/02

A legislação estabelece ainda critérios para episódios agudos de poluição do
ar, apresentados a seguir (Quadro 2). A declaração dos estados de Atenção, Alerta e
Emergência deve levar em conta os níveis de concentração dos poluentes e a
previsão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes.
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Parâmetros

Atenção

Alerta

SO2 ( µg/m 3) – 24h
800
16000
3
PTS (µg/m ) – 24h
375
625
SO2 X MP (µg/m 3)
65000
261000
CO (ppm) – 8h
15(17000 µg/m 3) 30 (34000 µg/m 3)
3
O3 (µg/m ) – 1h
400
800
3
Partículas Inaláveis (µg/m ) – 24h
250
420
Fumaça (µg/m 3) – 24h
250
420
3
NO2 (µg/m ) – 1h
1130
2260
Quadro 2: Critérios episódios agudos de poluição do ar. Fonte: IAP

Emergência
2100
875
393000
40 (46000 µg/m 3)
1000
500
500
3000

A seguir, relacionam-se os efeitos esperados sobre a saúde das pessoas e as
precauções recomendadas para cada tipo de episódio.
Nível de atenção: decréscimo da resistência física e significativo agravamento
dos sintomas em pessoas com enfermidades cardiorrespiratórias. Pessoas idosas ou
com doenças cardiorespiratórias devem reduzir as atividades físicas e permanecer
em casa.
Nível de alerta: aparecimento prematuro de certas doenças, além de
significativo agravamento de sintomas. Decréscimo da resistência física em pessoas
saudáveis. Idosos e pessoas com enfermidades devem permanecer em casa e evitar
esforço físico. A população em geral deve evitar atividades exteriores.
Nível de emergência: Morte prematura de idosos e pessoas doentes.
Pessoas saudáveis podem apresentar sintomas adversos que afetam sua atividade
normal. Todas as pessoas devem permanecer em casa, mantendo as portas e
janelas fechadas. Todas as pessoas devem minimizar as atividades físicas evitar o
tráfego.
MONITORANDO A QUALIDADE DO AR
Com base nos padrões de qualidade do ar desenvolve-se o monitoramento da
sua qualidade, realizado através da medição, avaliação e interpretação sistemática e
contínua dos poluentes atmosféricos presentes na atmosfera.
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O monitoramento da qualidade do ar é uma atribuição dos órgãos estaduais
de meio ambiente, sendo, no Paraná, desenvolvido pelo Instituto Ambiental do
Paraná - IAP e contando com pontos de medição em Curitiba, Araucária e Colombo.
A figura 1 ilustra a localização das estações de monitoramento da qualidade do ar da
Região Metropolitana de Curitiba.

Figura 1: Localização das Estações de monitoramento do ar. Fonte: IAP

Em Curitiba, o monitoramento foi iniciado em 1985, com uma estação manual
instalada na Santa Casa de Misericórdia, na Praça Rui Barbosa (Foto 1). Esta
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estação opera até hoje. Em 1998, foram instaladas duas estações automáticas, uma
na Cidade Industrial e outra no bairro Santa Cândida (Foto 2). Em setembro de 2001
entrou em operação a estação automática no bairro do Boqueirão (Foto 3) e em
agosto de 2002 a estação da Praça Ouvidor Pardinho (Foto 4). Atualmente, em
Curitiba são cinco estações para medição de poluentes atmosféricos.

Foto 1: Estação Santa Casa
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Foto 2: Estação Santa Cândida

Foto 3: Estação Boqueirão
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Foto 4: Estação Ouvidor Pardinho

A rede de monitoramento existente em Curitiba foi viabilizada através de uma
parceria entre o Governo do Estado e do Município, sendo que as estações (e seus
equipamentos) pertencem ao Estado e estão instaladas em áreas públicas,
pertencentes ao Município (exceção feita a Estação Santa Casa, que está em área
particular).
Os resultados do monitoramento da qualidade do ar são divulgados à
população, desde o ano de 2000 na forma de Relatórios Anuais, que podem ser
acessados no seguinte endereço eletrônico: www.pr.gov.br/meioambiente/iap.
A reestruturação da operação da rede do monitoramento do ar que ocorrida no
início de 2004, em especial na infra-estrutura para transmissão de dados, facilitou o
acesso à informação, possibilitando a divulgação de boletins mensais da qualidade
do ar, os quais podem ser acessados no mesmo endereço eletrônico já divulgado. O
Boletim Mensal de Janeiro de 2007 da Estação Ouvidor Pardinho está mostrado na
Figura 2.
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Figura 2: Boletim de Qualidade do Ar. Fonte: IAP
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OS ÍNDICES DE QUALIDADE DO AR
Para facilitar a divulgação da informação sobre a qualidade do ar e padronizar
os resultados em uma única escala adota-se o Índice de Qualidade do Ar. O Índice é
um número adimensional obtido através de uma função linear segmentada, onde os
pontos de inflexão são os padrões de qualidade do ar e os níveis de atenção, alerta e
emergência. Por definição, ao nível do padrão primário é atribuído o Índice de 100, o
nível de Atenção equivale o Índice de 200, o nível de Alerta o Índice de 300 e o nível
de Emergência o Índice de 400.
O Índice também é utilizado para classificar a qualidade do ar, conforme
mostra a tabela 1.
Tabela 1: Classificação da qualidade do ar através do índice de qualidade do ar
Índice da
Qualidade Classificação
do ar

PTS
24h
3
[µg/m ]

Fumaça
24h
3
[µg/m ]

PI
24h
3
[µg/m ]

SO2
24h
3
[µg/m ]

O3
1 hora
3
[µg/m ]

CO
8h
[ppm]

NO2
1 hora
3
[µg/m ]

0-80
>80-365
>365-800
>8001600
>16002100
>2100

0-80
>80-160
>160-400

0-4,5
>4,5-9,0
>9,0-15

0-100
>100-320
>320-1130

>400-800

>15-30

>1130-2260

>8001000
>1000

>30-40

>2260-3000

>40

>3000

0 – 50
51 – 100
101- 200

BOA
REGULAR
INADEQUADA

0-80
>80-240
>240-375

0-60
>60-150
>150-250

0-50
>50-150
>150-250

201- 300

MÁ

>375-625

>250-420

>250-420

301- 400

PÉSSIMA

>625-875

>420-500

>420-500

>400

CRÍTICA

>875

>500

>500

Fonte: IAP

Para efeito de classificação da qualidade utiliza -se a pior situação observada
no monitoramento, ou seja, o índice mais elevado. Isto equivale dizer que a
qualidade do ar de uma estação é determinada pelo pior caso.
Individualmente, cada poluente apresenta diferentes efeitos sobre a saúde
humana

para

faixas

de

concentração

distintas,

identificados

por

estudos

epidemiológicos desenvolvidos dentro e fora do país e requerem medidas de
prevenção a serem adotadas pela população afetada. Entretanto, a classificação da
qualidade do ar está associada aos efeitos sobre a saúde, independentemente do
poluente em questão, conforme tabela 2.
Nos dias com baixa umidade do ar e altas concentrações de poluentes
atmosféricos

é

comum

ocorrerem

complicações

respiratórias

devido

ao
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ressecamento das mucosas, provocando sangramento do nariz, ressecamento da
pele e irritação dos olhos. Com níveis de umidade relativa do ar entre 20 e 30%
deve-se evitar exercícios físicos ao ar livre, em especial no período das 10 às 15
horas, umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com
água e quando possível, permanecer em locais protegidos do sol ou em áreas
arborizadas. Caso a umidade esteja entre 20 e 12%, recomenda-se suspender os
exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre as 10 e 16 horas, evitar aglomerações
em ambientes fechados além seguir as orientações anteriores. Caso a umidade
esteja abaixo dos 12% deve-se interromper qualquer atividade ao ar livre entre as 10
e 16 horas, determinar a suspensão de atividades que exijam aglomerações de
pessoas em recintos fechados, manter umidificados os ambientes internos,
principalmente quartos de crianças e hospitais. Além dessas medidas, recomenda-se
beber muita água e usar colírio de soro fisiológico ou água boricada para os olhos e
narinas.
Tabela 2: Efeitos esperados sobre a saúde e a classificação da qualidade do ar
Qualidade
Boa

Significado
Praticamente não há riscos à saúde.
Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e
Regular
cardíacas), podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em
geral, não é afetada.
Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos,
Inadequada nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças
respiratórias e cardíacas), podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.
Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca,
cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda apresentar falta de ar e respiração
Má
ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e
pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).
Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças
Péssima
respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos
sensíveis.
Fonte: Cetesb
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O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM CURITIBA
Os resultados obtidos a partir do monitoramento da qualidade do ar nas
estações de Curitiba em 2005 apresentaram uma diminuição de violações dos
padrões em comparação com os anos anteriores. Na maior parte dos dias o ar da
cidade foi classificado como de BOA qualidade ou qualidade REGULAR. Entretanto
houve alguns dias em que a qualidade foi classificada como INADEQUADA, ou seja,
houve violações de um dos padrões primários.
Os gráficos abaixo mostram resultados percentuais dos Índices de Qualidade do Ar
em algumas estações de monitoramento de Curitiba, para os anos de 2005 e 2006.
Índice de Qualidade do Ar
Estação Boqueirão - 2005
Fonte: IAP
Regular
14%

Índice de Qualidade do Ar
Estação Ouvidor Pardinho - 2005
Fonte: IAP

Regular
35%
Boa
65%

Boa
86%

Índice de Qualidade do Ar
Estação Santa Casa - 2006
Fonte: IAP

Índice de Qualidade do Ar
Estação Santa Casa - 2005
Fonte: IAP

Regular
32%

Regular
40%
Boa
60%

Boa
68%

Gráficos 1 a 4: Resultados percentuais dos Índices de Qualidade do Ar em algumas estações de
monitoramento de Curitiba, para os anos de 2005 e 2006. Fonte: IAP
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Índice de Qualidade do Ar
Estação Boqueirão - 2006
Fonte: IAP
Regular
23%

Índice de Qualidade do Ar
Estação Ouvidor Pardinho - 2006
Fonte: IAP

Inadequa
2%
Regular
31%

Inadequad
3%

Boa
67%

Boa
75%

Gráficos 5 e 6: Resultados percentuais dos Índices de Qualidade do Ar em algumas estações de
monitoramento de Curitiba, 2006. Fonte: IAP

O quadro 3 demonstra o número de dias em que foi observada violação dos
padrões em alguma das estações de monito ramento de Curitiba, o que implicou na
classificação do ar como INADEQUADO.
Anos
Número de dias em que houve violações

2000

2001

2002

2003

2004

2005

117

27

05

06

29

03

Quadro 3: Registro de dias com violações dos padrões de qualidade do ar. Período de 2000
a 2005. Fonte: IAP

Do total de violações observadas no período de 2000 a 2005, o poluente que
mais apresentou violações foi o Ozônio (89% das violações observadas), seguido do
Dióxido de Nitrogênio (8% das violações observadas).
Comparando os resultados do monitoramento dos dois últimos anos (2004 e
2005) por poluente, observa -se a seguinte situação para cada poluente:
Partículas Totais em Suspensão - registrou-se uma diminuição na média
anual de Partículas Totais em Suspensão para a Estação Santa Casa de 71,3 µg/m3
em 2004 para 66,8 µg/m3 em 2005 e para Estação Ouvidor Pardinho de 23,7 µg/m3
em 2004 para 21,0 µg/m3 em 2005. Estas reduções indicam a manutenção de
qualidade do ar.
Fumaça - a média anual de 2005 na Estação Santa Casa, comparada com a
do ano de 2004, aumentou de 0,5 µg/m3 para 3,9 µg/m3 . A concentração diária
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máxima deste poluente em 2005 foi de 85 µg/m3, maior do que a observada em
2004, quando foi registrada concentração de 53,0 µg/m3. Entretanto, não houve
violações do padrão primário, situação melhor que a observada em anos anteriores.
Partículas Inaláveis - as informações sobre este poluente ainda são
reduzidas. Em Curitiba apenas a Estação Ouvidor Pardinho mede este poluente,
cujos resultados apontam classificação BOA e REGULAR.
Dióxido de Enxofre - em Curitiba todos os registros foram enquadrados na
categoria BOA, tanto em 2005 como em 2004, indicando que este poluente não é
preocupante.
Monóxido de Oxigênio - dos valores obtidos na Estação Boqueirão, 100%
foram enquadrados na categoria BOA. Observou-se uma pequena redução na média
horária máxima de 6871 µg/m3 em 2004 para 5382 µg/m3 em 2005. A média máxima
de 8h também apresentou redução de 3650 µg/m3 em 2004 para 3078 µg/m3 em
2005.
Ozônio - em 2005 obteve -se menor número somente de violações do que no
ano anterior, baixando de 07 violações em 2004 para 02 violações em 2005.
Dióxido de Nitrogênio - em 2005 observou-se somente 02 violações para
este poluente apresentando significativa melhoria comparativamente aos resultados
de 2004, quando se observou 56 violações. As duas violações foram observadas na
Estação CIC, estando provavelmente associada ao tráfego de veículos.

O CONTROLE DAS EMISSÕES INDUSTRIAIS
O monitoramento é um elemento central da gestão de qualidade do ar, porém
não é suficiente para melhorar a sua qualidade. A adoção de outras práticas também
é necessária, como o levantamento e controle de fontes fixas e do controle das
fontes móveis.
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No tocante ao controle de fontes fixas, a legislação estadual foi pioneira,
estabelecendo padrões de emissão para diversas tipologias industriais no ano
1992, por meio da Resolução SEMA nº 41/02. Padrões de emissão são os limites
máximos permissíveis de serem lançados na atmosfera.
No nível federal, o Conselho Nacional de Meio Ambiente aprovou em
dezembro de 2006 a Resolução nº 382, que estabeleceu limites máximos de emissão
de poluentes atmosféricos para fontes fixas, a exemplo do que a legislação estadual
já estabelecia. A íntegra da Resolução do CONAMA pode ser acessada na página da
internet do Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br/conama).
Em dezembro de 2006, a Resolução SEMA nº 41/02 foi revista e revogada,
passando a vigorar a Resolução SEMA nº 054/06, que definiu os padrões de
emissão aplicáveis (por tipologias industriais e por poluentes). A íntegra desta
Resolução pode ser acessada na página da internet do Governo do Estado
(www.pr.gov.br/meioambiente/iap).
Além dos padrões de emissão, a legislação define também critérios para o
automonitoramento ambiental, através de ações e mecanismos para que as
atividades industriais evitem, minimizem, controlem e monitorem suas emissões.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente fiscaliza as atividades geradoras de
emissões atmosféricas em Curitiba através do licenciamento ambiental e do
atendimento de denúncias. Nestas ações, quando aplicável, exige-se o cumprimento
dos padrões de lançamentos definidos na legislação estadual. A maior demanda de
atendimento à de poluição atmosférica refere-se à queima de resíduos a céu aberto
(tais como papéis, papelão, resíduos vegetais, resíduos de madeira, dentre outros),
que na maioria das vezes são realizados em residências.
O CONTROLE DAS FONTES MÓVEIS
Por outro lado, no tocante ao controle das fontes móveis, as emissões
veiculares encontram-se regulamentadas no nível federal pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA através de uma série de Resoluções. Uma das mais
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importantes é a Resolução CONAMA nº 256/99, que define o Plano de Controle da
Poluição por Veículos em Uso e cria a inspeção veicular.
Através da inspeção veicular, os proprietários deverão submeter seus veículos
a uma inspeção periódica para medição dos gases de escapamento e dos níveis de
ruído, que serão comparados com os limites permitidos. Em caso de se constatar
alguma irregularidade, a mesma deverá ser sanada, sob pena da não renovação do
licenciamento do veículo pelo órgão de trânsito estadual.
Embora o controle das emissões de veículos seja responsabilidade dos
Estados, a legislação das inspeções veiculares concede ao Município atribuição para
participar da implementação do Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso.
Apesar da sua importância, o Plano ainda não foi implantado no Paraná.

CONCLUSÕES
Dentre as principais fontes de poluição atmosférica em Curitiba situam-se o
tráfego motorizado, a queima de resíduos, os processos industriais, pizzarias e
churrascarias. O controle e fiscalização das fontes fixas vêm sendo realizados pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através da aplicação da legislação estadual
de controle da poluição atmosférica. Iniciou-se neste ano o cadastramento das fontes
fixas de emissões atmosféricas instaladas em Curitiba, com o objetivo de inventarias
as emissões de poluentes atmosféricos na cidade. O monitoramento da qualidade do
ar da região de Curitiba e a divulgação dos resultados são desenvolvidos se forma
sistemática pelo Instituto Ambiental do Paraná. Apesar do constante crescimento da
frota circulante em Curitiba, o controle das emissões veiculares ainda não foi
implantado em nossa cidade, mas deve ser um objetivo a ser priorizado em face da
importância deste componente para a proteção da qualidade do ar que respiramos.
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ÁREAS VERDES
A manutenção da cobertura florestal no Município tem sido uma preocupação
da Administração Pública desde a década de 70.
A aprovação da Lei 4557 em 1973, que estabelecia a necessidade de
autorização prévia do Município para o corte de árvores é o principal exemplo.
Questão relevante também foi o firmamento de Convênio de delegação de
competência para a gestão das áreas verdes estabelecido com o então Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, hoje Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Desenvolvimento – IBAMA, em 1974.
Em 1986, o Prefeito Municipal promulga a Lei 6819 de 13 de janeiro que cria a
figura dos Bosques de Preservação Permanente, estabelecendo restrições
urbanísticas à ocupação de terrenos atingidos por vegetação nativa típica do
Município.
Em 1988 é feito o primeiro trabalho técnico, em parceria com a Fundação de
Estudos Florestais do Paraná – FUPEF, para contabilizar esta cobertura florestal em
Curitiba, aonde se chegou à conclusão de que havia 50,15 m2 de área verde por
habitante. Em termos absolutos isto quer dizer que 15,06% da superfície do
Município era recoberta por vegetação de porte arbóreo.
É importante comentar que esta “área verde” é composta por recobrimento de
massa foliar, maciço florestal efetivamente e não por gramados, áreas de lago e
semelhantes como é feito em outras cidades.
Em 1993 é promulgada a Lei 8353 que atualiza a Lei 6819/86, mantendo os
conceitos sobre os Bosques Nativos Relevantes, traz uma nova formatação ao
assunto, atualiza valores de multas e novas definições, como por exemplo, o que é
uma árvore, para fins de aplicação da Lei.
O índice de áreas verdes foi mantido ao longo dos anos através de legislação
efetiva e realmente fiscalizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
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Neste ponto deve ser ressaltado que os bons resultados foram alcançados
reforçando-se a questão do licenciamento prévio, fazendo-se com que as obras
fossem implantadas de forma correta e já discutida, ao invés de se agir sobre uma
irregularidade.
Para os casos onde a discussão prévia não ocorreu, o rigor da lei foi aplicado.
Fato que não deve ser esquecido é que a legislação, da década de 80 até os
dias de hoje, prevê incentivos fiscais e construtivos para aqueles que contribuem
com a preservação das áreas verdes. A redução do valor do IPTU pode chegar até
100% para o valor do terreno, para aqueles que tenham de 70 a 100% de cobertura
florestal nativa em estágio sucessional médio ou avançado.
Nos casos onde há restrição a ocupação horizontal do terreno, para que a
vegetação seja preservada, a legislação prevê o ganho de pavimentos, sempre
respeitados os limites máximos previstos pela Lei de Zoneamento e Uso do Solo.
A atualização do levantamento da cobertura florestal do Município,
apresentado pela SMMA em 2005, aponta que a área de maciço florestal, ao longo
destes 18 anos manteve -se estável, estando hoje em 49,02m2 por habitante,
somando-se ainda um acréscimo de 2,48m2 em função da cobertura que perfaz a
arborização viária.
Portanto o total da cobertura florestal existente hoje em Curitiba é de 51,5m2
de área verde por habitante. O valor absoluto hoje representa que 17,97% da
superfície do Município é recoberta por vegetação de porte arbóreo.
Em termos comparativos é importante lembrar que a população de Curitiba em
1980 era de 1.204.975 habitantes, segundo o Censo do IBGE e em 2000 de
1.586.848 habitantes, que foram os índices utilizados para o cálculo da quantidade
de área verde por habitante, em cada época.
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Deve-se ressaltar também que o processo ocorrido ao longo dos anos, que
levou a transformação de alguns destes maciços que se encontravam em áreas
particulares em unidades de conservação, foi parte importante do processo,
confirmando a política pública de conservação das áreas verdes (Mapas 1 e 2).
Os resultados positivos desta política pública de conservação de áreas verdes
podem ser atribuídos a vários fatores como, a vontade política de querer fazer, um
processo de educação ambiental em longo prazo, uma legislação constantemente
atualizada, uma equipe técnica competente e dedicada e uma população esclarecida
e envolvida com o dia a dia da cidade.
A Lei vigente em Curitiba atualmente é a 9806 de 03 de janeiro de 2000 que
”Institui o Código Florestal do Município de Curitiba e dá outras providências”, que
mais uma vez mantém os conceitos estabelecidos ao longo dos anos e os consolida
em um código.
Dentro do processo contínuo de se buscar novas alternativas e soluções, no
mês de outubro de 2006 a PMC encaminhou a Câmara Municipal de Curitiba o
Projeto de Lei que cria a figura da Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal
– RPPNM, com o intuito de incentivar ainda mais a preservação dos maciços
florestais nativos.
Através das RPPNM os proprietários de imóveis nos quais há um
recobrimento de 100% de vegetação nativa, em estágio médio ou avançado de
desenvolvimento, onde não é possível a remoção nem de parte da vegetação,
poderão transferir o potencial construtivo para outros imóveis, de acordo com a
legislação urbanística vigente, desde que estes promovam a guarda, proteção e
recuperação da floresta.
Desta forma a Prefeitura de Curitiba, ao invés de apenas estabelecer uma
restrição ambiental, cria uma forma de compensação e de incentivo a preservação
de áreas verdes, em imóveis particulares, sem onerar o erário público.
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Mapa 1: Áreas Verdes em 2000. Fonte SMMA
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Mapa 2: Áreas Verdes em Curitiba, 2005. Fonte SMMA
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Tabela 3 – Área total dos maciços vegetais por bairro – Curitiba 1990
O

N . DO BAIRRO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

NOME DO BAIRRO
CENTRO
SÃO FRANCISCO
CENTRO CÍVICO
ALTO DA GLÓRIA
ALTO DA XV
CRISTO REI
JARDIM BOTÂNICO
REBOUÇAS
ÁGUA VERDE
BATEL
BIGORRILHO
MERCÊS
BOM RETIRO
AHÚ
JUVEVÊ
CABRAL
HUGO LANGE
JARDIM SOCIAL
TARUMÃ
CAPÃO DA IMBUIA
CAJURU
JARDIM DAS AMÉRICAS
GUABIROTUBA
PRADO VELHO
PAROLIN
GUAÍRA
PORTÃO
VILA ISABEL
SEMINÁRIO
CAMPINA DO SIQUEIRA
VISTA ALEGRE
PILARZINHO
SÃO LOURENÇO
BOA VISTA
BACACHERI
BAIRRO ALTO
UBERABA
HAUER
FANNY
LINDÓIA
NOVO MUNDO
FAZENDINHA
SANTA QUITÉRIA
CAMPO COMPRIDO
MOSSUNGUE
SANTO INÁCIO
CASCATINHA

ÁREA EM M

2

65.875,79
23.751,47
60.800,31
28.007,43
1.646,43
6.824,64
232.036,15
13.964,31
33.387,20
157.337,11
88.568,76
65.734,58
75.072,69
7.496,90
139.417,80
16.097,24
24.712,19
103.222,03
33.177,21
259.519,70
44.646,35
111.339,10
38.269,63
6.484,50
3.953,24
56.856,39
112.914,26
88.816,94
19.746,84
553.481,53
1.225.884,80
316.498,34
165.317,32
358.775,18
109.080,22
1.056.365,50
106.454,34
26.000,07
19.207,48
100.772,64
2.071.795,50
823.685,52
706.977,62
961.733,20
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Continuação Tabela 3
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

SÃO JOÃO
TABOÃO
ABRANCHES
CACHOEIRA
BARREIRINHA
SANTA CÂNDIDA
TINGUI
ATUBA
BOQUEIRÃO
XAXIM
CAPÃO RASO
ORLEANS
SÃO BRAZ
BUTIATUVINHA
LAMENHA PEQUENA
SANTA FELICIDADE
ALTO BOQUEIRÃO
SÍTIO CERCADO
PINHEIRINHO
SÃO MIGUEL
AUGUSTA
RIVIERA
CACHIMBA
CAMPO DO SANTANA
GANCHINHO
UMBARÁ
TATUQUARA
CIDADE INDUSTRIAL

1.183.487,50
282.846,27
752.825,33
655.960,78
959.335,53
2.621.366,70
38.488,68
289.068,84
332.390,32
359.800,06
3.423,69
1.064.645,70
346.696,77
2.662.274,20
1.476.074,10
2.469.857,50
2.160.327,20
294.360,17
604.299,98
1.370.6223,60
3.022.695,30
737.744,18
2.005.135,59
3.945.531,97
4.402.122,70
6.492.948,90
3.364.046,80
4.243.023,40
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Tabela 4 – Área total dos maciços vegetais por bairro – Curitiba 2000
O

N . DO BAIRRO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

NOME DO BAIRRO
CENTRO
SÃO FRANCISCO
CENTRO CÍVICO
ALTO DA GLÓRIA
ALTO DA XV
CRISTO REI
JARDIM BOTÂNICO
REBOUÇAS
ÁGUA VERDE
BATEL
BIGORRILHO
MERCÊS
BOM RETIRO
AHÚ
JUVEVÊ
CABRAL
HUGO LANGE
JARDIM SOCIAL
TARUMÃ
CAPÃO DA IMBUIA
CAJURU
JARDIM DAS AMÉRICAS
GUABIROTUBA
PRADO VELHO
PAROLIN
GUAÍRA
PORTÃO
VILA ISABEL
SEMINÁRIO
CAMPINA DO SIQUEIRA
VISTA ALEGRE
PILARZINHO
SÃO LOURENÇO
BOA VISTA
BACACHERI
BAIRRO ALTO
UBERABA
HAUER
FANNY
LINDÓIA
NOVO MUNDO
FAZENDINHA
SANTA QUITÉRIA
CAMPO COMPRIDO
MOSSUNGUE
SANTO INÁCIO
CASCATINHA

ÁREA EM M

2

109.368,70
49.663,89
79.153,63
41.267,45
12.086,47
38.904,11
233.805,49
15.453,65
47.600,74
59.750,75
191.679,89
599.979,24
142.569,93
117.312,15
32.323,21
131.755,23
32.973,44
61.688,81
179.031,31
47.496,89
185.541,87
54.757,71
90.886,84
30.882,33
4.942,74
13.980,23
217.029,14
16.730,77
146.658,92
57.037,17
834.419,20
1.613.196,62
484.947,43
492.061,23
738.696,84
264.556,39
1.149.728,58
157.640,24
29.817,13
15.821,15
62.765,58
157.435,05
61.145,61
2.843.984,66
998.750,81
1.052.114,17
961.025,36
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Continuação Tabela 4
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

SÃO JOÃO
TABOÃO
ABRANCHES
CACHOEIRA
BARREIRINHA
SANTA CÂNDIDA
TINGUI
ATUBA
BOQUEIRÃO
XAXIM
CAPÃO RASO
ORLEANS
SÃO BRAZ
BUTIATIVINHA
LAMENHA PEQUENA
SANTA FELICIDADE
ALTO BOQUEIRÃO
SÍTIO CERCADO
PINHEIRINHO
SÃO MIGUEL
AUGUSTA
RIVIERA
CACHIMBA
CAMPO DO SANTANA
GANCHINHO
UMBARÁ
TATUQUARA
CIDADE INDUSTRIAL

Bacias Hidrográficas

1.833.811,00
836.150,09
1.580.167,72
1.452.793,70
1.208.814,89
3.845.711,24
156.001,60
386.609,47
591.859,37
341.193,22
14.089,83
1.302.374,94
476.544,32
3.735.675,09
1.929.115,08
3.580.038,15
2.360.676,08
312.262,25
907.776,65
1.915.317,39
3.677.596,06
883.249,47
2.743.994,48
6.029.667,35
4.590.970,59
7.781.419,93
2.579.548,50
5.772.173,39

Área de Maciço Florestal
8.642. 990,30 m

2

27.987.024,16 m

2

BACIA BELÉM

5.363.155,57 m

2

BACIA IGUAÇU

18.579.483,17 m

2

2.859.790,98 m

2

14.315.326,71 m

2

77.747.770,89 m

2

BACIA ATUBA
BACIA BARIGUI

BACIA PADILHAS
BACIA PASSAÚNA
ÁREA TOTAL

Quadro 4: Levantamento dos maciços florestais por bacias hidrográficas
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Outro fator extremamente relevante na questão das áreas verdes urbanas são
os processos contínuos, adotados pela Prefeitura, de implantar arborização ao longo
das vias e logradouros municipais.
Este processo inicia-se no Século XIX, quando higienistas insistiam que uma
cidade bem arborizada trazia benefícios à saúde de sua população.
Ao longo dos anos Curitiba teve várias “ondas” de plantios de árvores em suas
ruas, culminando em 1974 com a aprovação de um Plano Diretor de Arborização.
Estima-se que hoje, nas ruas de Curitiba, estão plantadas aproximadamente
300.000 árvores, a maior parte plantada pela Administração Municipal, mas um
grande contingente plantado pela própria população.
A grande maioria das árvores nas ruas são exóticas, espécies que foram
selecionadas para plantio ao longo do tempo, por possuírem uma silvicultura
conhecida e baseado no exemplo de outras cidades.
Em 1996 a SMMA inicia um processo para recensear a arborização viária,
através de um financiamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, que
possibilitou o levantamento de terço da cidade.
Em 2005, novamente através do FMMA é iniciado o Censo arbóreo das ruas
de Curitiba, sendo que na primeira etapa foram cadastradas 75.000 árvores em 17
bairros diversos. Para cada um destes bairros está sendo elaborado um Plano de
Ação prevendo as intervenções a serem executadas, como plantios, remoções,
podas, destocas e substituições.
Até o final de 2006 terão sido recenseados 24 bairros e elaborados 06 Planos
de Ação.
Quando os 75 bairros da cidade tiverem seus planos de ação, o Plano Diretor
de Arborização Viária estará concluído.
A questão da manutenção da arborização viária é um tópico à parte. Em
função da grande quantidade de árvores plantadas, datas de plantio variadas, de
porte e altura variado, a dificuldade na manutenção desta é bastante grande.
48

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Todo ano é necessária a execução de poda de manutenção em toda a
arborização, além das podas técnicas nas árvores de maior porte.
As atividades de remoção das árvores mortas e comprometidas, dependendo
do seu porte, podem ser atividades demoradas e delicadas, em função da existência
de fiação elétrica, tubulações subterrâneas, tráfego de veículos e dificuldades
semelhantes.
Os novos plantios também demandam acompanhamento e tomam tempo, pois
se faz necessária à abertura das covas, adubação, o plantio em si e em seguida a
rega constante nos primeiros meses.
De todos os plantios feitos, em função de condições atmosféricas, qualidade
da planta ou vandalismo, há uma perda de 20 até 50%.
Deve se ressaltar também que as concessionárias de serviços que interferem
na arborização quando esta intercepta sua fiação (companhias de energia elétrica,
de telefonia, de tv a cabo e semelhantes), não contribuem de forma significativa para
a manutenção da arborização e suas intervenções sobre esta são irregulares.
Desta forma a manutenção da arborização viária é uma tarefa árdua e
complexa sendo que a SMMA está em constante busca pela forma mais adequada
para a execução destes serviços.
Uma representação dos trabalhos de campo do censo arbóreo pode ser
encontrada no Capítulo Sistema de Informações Ambientais.

CONCLUSÃO
De posse das informações acima podemos concluir que a política pública de
preservação de áreas verdes no Município tem se mostrado efetiva, havendo ainda
espaço para avanço e melhoria nos processos voltados conservação destas.
Quanto à arborização viária, ao longo dos próximos cinco anos, está previsto
um aprofundamento de conhecimento da situação real com a formulação e execução
de programa de gestão adequado.
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FAUNA
A conservação da biodiversidade de qualquer ambiente fundamenta-se na
manutenção de seu equilíbrio, o que é caracterizado principalmente pela integridade
de seus componentes bióticos e abióticos. O crescimento das cidades altera esse
equilíbrio, provocando até mesmo o desaparecimento de muitas espécies e a
descaracterização dos ecossistemas naturais.
Em grande parte da Região Metropolitana de Curitiba, o crescimento urbano e
as atividades humanas implicaram em profundas modificações ambientais,
prejudicando ou destruindo habitat fundamentais como áreas de abrigo, alimentação
e reprodução da fauna, o que levou à rarefação ou ao desaparecimento de muitos
animais, já não sendo possível resgatar com exatidão a fauna original.
Apesar desta constatação, diversos estudos e levantamentos têm mostrado
que formações remanescentes existentes na Grande Curitiba ainda permitem a
manutenção de uma significativa diversidade silvestre. Um observador atento, por
exemplo, pode ver dezenas de espécies, algumas bastante incomuns em outros
locais, já que se percebe uma mudança de hábitos da população humana traduzida
pelo respeito à fauna apesar do crescimento da cidade.
A FAUNA URBANA DE CURITIBA
Com relação à região de Curitiba, aonde a urbanização progressiva vem
resultando em constantes modificações na ocupação e uso do solo, a composição da
fauna original já se encontra bastante alterada. A ocupação humana nas últimas
décadas eliminou ou descaracterizou quase por completo os ambientes regionais,
restando poucos ambientes primitivos remanescentes.
As alterações oriundas, por exemplo, da descaracterização e fragmentação de
campos naturais e florestas, drenagem de banhados e poluição de rios e lagos, bem
como a impermeabilização do solo decorrente do processo de urbanização
(pavimentação de ruas, calçamento) inviabilizou a reprodução de muitas espécies,
causando reduções drásticas ou mesmo o desaparecimento de espécies que
algumas décadas atrás podiam ser consideradas comuns no município.
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De acordo com os levantamentos existentes, no município de Curitiba podem
ser registradas pelo menos 37 espécies de peixes, 35 de répteis, 8 de anfíbios, 37 de
mamíferos e cerca de 200 aves.
Como a memória científica existente sobre a fauna de Curitiba é incipiente, é
difícil, com base nesses resultados, uma comparação para a avaliação do grau de
alteração ocorrido desde o início do povoamento de Curitiba (século XVII).
ICTIOFAUNA - PEIXES
Com relação aos peixes, a ictiofauna do alto rio Iguaçu, onde a cidade de
Curitiba encontra-se inserida, é composta por pelo menos 37 espécies, sendo que
nove podem ser consideradas exclusivas para esse sistema hidrográfico (endêmica),
não ocorrendo em outros riachos na bacia do rio Paraná. Além do endemismo, a
ictiofauna registrada para Curitiba é caracterizada pela ausência de inúmeras
espécies de peixes típicos do rio Paraná (dourado, piapara, piau, pintado) e pelo
pequeno número de espécies, quando comparada com outros afluentes da bacia do
rio Paraná.
Esse número de espécies ocorrente na bacia do alto rio Iguaçu corresponde à
cerca de 45% de toda ictiofauna da bacia hidrográfica do rio Iguaçu (que possui
aproximadamente

80

espécies),

sendo

que

os

lambaris

Astyanax

sp.,

Hyphessobrycon cf. griemi, Hyphessobrycon bifasciatus e Mimagoniates microlepis,
os cascudos Rineloricaria sp. e Callichthys callichthys e o barrigudinho Phalloceros
sp. são reconhecidas como espécies típicas dessa região.
Esta fauna de peixes é dominada principalmente por Characiformes (lambaris)
e Siluriformes (bagres e cascudos), com 70% das espécies registradas, refletindo a
situação já descrita para os rios neotropicais.
As espécies mais abundantes pertencem ao gênero Astyanax (lambaris), as
quais são capturadas em águas rasas próximas a vegetação. Esses peixes
apresentam tamanho médio inferior a 10 cm, sendo portanto caracterizados como de
pequeno porte. Espécies de pequeno porte, sedentárias, com alto potencial
reprodutivo, baixa longevidade e ampla tolerância ambiental caracterizam-se
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normalmente como oportunistas, e exibem maior facilidade na invasão de novos
ambientes.
Essas características demonstram-se apropriadas também a outras espécies
registradas dentro do município, como o caso do acará Geophagus brasiliensis e do
cascudo Corydoras paleatus.
Outra característica importante da ictiofauna de Curitiba é que uma parcela
significativa de espécies de peixes registradas corresponde a peixes introduzidos de
outras regiões, como a tilápia Tilapia rendalli, o black-bass Micropterus salmoides, o
bagre-africano Clarias gariepinus, as carpas Cyprinus carpio e Ctenopharyngodon
idella, e o dojô Misgurnus anguillicaudatus. Estas espécies ocorrem na região por
causa da introdução acidental (piscicultura) ou intencional (“peixamento” de
reservatórios).
HERPETOFAUNA - RÉPTEIS E ANFÍBIOS
Com relação aos répteis, são poucos os trabalhos publicados sobre a
herpetofauna paranaense, sendo que as informações existentes estão esparsas em
catálogos que contém informações sobre distribuição e revisões taxonômicas. Com
relação à região de Curitiba, as informações disponíveis restringem-se a listas
regionais ou a informações de trabalhos sobre sistemática e distribuição de
determinadas espécies.
O grupo das serpentes é representado por aproximadamente 30 espécies na
região de Curitiba, sendo o mais abundante dentre os répteis. Ocupam os mais
diversificados ambientes, apresentando hábitos variados como: arborícola, terrestre
e aquático. Algumas espécies apresentam tolerância às alterações decorrentes da
urbanização, podendo ocorrer mesmo em áreas povoadas.
As serpentes mais comuns no município de Curitiba são a “cobra-cega”,
Liotyphlops beui, pequena espécie fossorial que se alimenta de minhocas e outros
invertebrados e ainda é muito comum em quintais e jardins; a “cobra-da-terra”,
Atractus reticulatus, com alimentação similar, comum em terrenos baldios e
descampados; Philodryas patagoniensis (papa-pinto), que se alimenta de diversos
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vertebrados e ocupa variados ambientes; Liophis miliaris (cobra d’água), comum em
fundos de vales e banhados, alimentando-se de peixes e anfíbios; a “dormideira”,
Sibynomorphus neuwiedi, que se alimenta exclusivamente de moluscos e ocorre em
áreas arborizadas; e Oxyrhopus clathratus (“falsa-coral”), que preda pequenos
vertebrados e também pode ser encontrada em áreas de bosques e fragmentos
florestais.
Os lagartos estão pouco representados e encontram-se

geralmente

associados às áreas de campos e remanescentes florestais. A espécie mais
conhecida é o “teiú” (Tupinambis merianae), lagarto de médio porte e onívoro. A
“lagartixa-de-parede”, Hemidactylus mabouia, é uma espécie introduzida da África
que tem se tornado comum em residências de Curitiba.
Dentre os quelônios, são comuns duas espécies de cágados, Hydromedusa
tectifera (“cágado-pescoço-de-cobra”) e Platemys spixii (“cágado-preto”), ocorrendo
em banhados, lagoas e cursos d’água. Pelo menos uma espécie norte-americana,
Trachemys scripta (“tigre d’água”) foi introduzida em parques municipais.
Já os jacarés não se fazem representar naturalmente nessa região. A
presença desses animais no Parque Barigüi está relacionada, seguramente, a
introduções indevidas.
Os dados disponibilizados sobre a fauna de anfíbios da região não são
completos. Todavia, sabe-se que dentro da cidade esse grupo apresenta-se hoje
representado por poucas espécies de anuros (sapos da família Bufonidae, rãs da
família Leptodactylidae e pererecas da família Hylidae), fato decorrente da
modificação dos ambientes naturais.
Desta maneira, as espécies de anfíbios ocorrentes em Curitiba na maior parte
dos casos são pouco exigentes, tolerantes e adaptáveis às alterações ambientais e
que apresentam ampla distribuição geográfica.
Entre as espécies comuns, pode ser citado o sapo comum, Bufo ictericus, com
hábitos mais terrestres; a “rã-manteiga”, Leptodactylus ocellatus, mais aquática;
pequenas rãs ocorrentes na margem de lagos (Physalaemus spp.) e “pererecas” da
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família Hylidae, como por exemplo, Scinax spp., Hypsiboas faber e Dendropsophus
minutus.
MASTOFAUNA - MAMÍFEROS
Considerando-se

a

Região

Metropolitana,

atualmente

ainda

ocorrem

aproximadamente 50 espécies de mamíferos e, no município de Curitiba foram
registradas até o momento 37 espécies, entre as quais 12 são morcegos.
Muitas espécies de mamíferos que primitivamente ocupavam a região já estão
extintas ou encontram-se com populações bastante reduzidas. Neste caso podem
ser citadas as espécies que necessitam de grandes áreas preservadas, como os
grandes felinos - Panthera onca (onça-pintada) e Felis concolor (suçuarana);
espécies arborícolas que dependem de áreas florestadas contínuas como os
primatas Cebus apella (macaco-prego) e Alouatta guariba (bugio-ruivo) e ainda
espécies que sofreram intensa pressão de caça como Tapirus terrestris (anta).
Em áreas periféricas às áreas urbanas ainda podem ocorrer espécies
cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), cutia (Dasyprocta azarae), serelepe (Sciurus
ingrami), veados (Mazama sp.), paca (Agouti paca) e lontra (Lontra longicaudis),
animal de hábitos aquáticos, que utiliza as florestas de galeria como área de abrigo.
Ainda que seja irrefutável que o crescimento da cidade tenha contribuído para
a redução ou mesmo extinção regional de muitas espécies de grandes mamíferos,
algumas espécies de pequeno porte ainda persistem em certas áreas. Entre estes
encontramos principalmente morcegos (Chiroptera), marsupiais (Didelphimorphia) e
roedores (Rodentia).
Nas áreas urbanas ocorrem várias espécies de morcegos, tanto insetívoros,
como frugívoros, principalmente nas áreas verdes dos parques, onde também podem
ser encontradas capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris), nutria (Myocastor coypus) e
tatu-galinha (Dasypus novemcinctus).
Nas áreas úmidas ainda ocorrem preás (Cavia aperea) e, como habitantes
comuns da cidade estão mamíferos que possuem alta capacidade de adaptação,
sendo favorecidos por ambientes antrópicos, como os gambás (Didelphis sp.) e, nas
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áreas mais alteradas os micro-roedores exóticos, ou seja, ratazana (Rattus
norvegicus), rato -de-casa (Rattus rattus) e camundongo (Mus musculus).
AVIFAUNA - AVES
A proximidade com os contrafortes da Serra do Mar, onde está a zona de
transição da Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) com a Floresta
Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), confere uma situação única para a existência
de uma rica fauna de aves composta por mais de 300 espécies.
Graças a uma política de manutenção e ampliação de áreas verdes promovida
pela Prefeitura de Curitiba a partir da década de 60, a avifauna na cidade é composta
por mais de 200 espécies.
Devido às características ecológicas e ao grande número de espécies, as
aves podem ser encontradas nos mais diferentes ambientes urbanos e utilizá-los das
mais diferentes formas.
Embora muitas espécies sejam altamente generalistas (sabiá-laranjeira
Turdus rufiventris, bem-te-vi Pitangus sulphuratus e joão-de-barro Furnarius rufus) a
forma como cada espécie se ajusta ao ambiente é fundamental para sua
sobrevivência, além do fato de algumas serem mais suscetíveis a mudanças bruscas
no seu hábitat, enquanto outras encontram um perfeito equilíbrio no convívio
antrópico.
A avifauna de remanescentes de Floresta Ombrófila Mista e da vegetação às
margens dos cursos d’água (mata de galeria) é formada por cerca de 100 espécies
de aves.
Nas formações paludícolas podem ser registradas mais de 15 espécies de
aves, em sua maioria garças, saracuras, frangos-d’água e maçaricos migratórios.
Estes últimos costumam chegar em grandes bandos com milhares de indivíduos,
permanecendo nas águas rasas do lago do Parque Barigui e nos bancos de
sedimento no rio Iguaçu e seus afluentes.
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Já nas áreas alteradas ocorrem 27 espécies, sendo oito comuns aos
remanescentes florestais. Algumas aves mais generalistas utilizam estas formações
para forragear e como locais de reprodução, e também como local para repouso
noturno. São comumente observadas nestes ambientes aves como o joão-de-barro
Furnarius rufus; o gavião-carijó Rupornis magnirostris; o carancho Polyborus
plancus; o quero-quero Vanellus chilensis; a rolinha Columbina talpacoti; a corruira
Troglodytes aedon; o tico-tico Zonotrichia capensis; o sanhaço Thraupis sayaca,
várias espécies de sabiás Turdus sp., o chupim Molothrus bonariensis; o canário-daterra Sicalis flaveola e principalmente o bem-te-vi Pitangus sulphuratus.
Nos últimos anos a cidade de Curitiba foi colonizada por papagaios e
periquitos fugidos do cativeiro, hoje em dia bandos ruidosos destas aves se
deslocam pela cidade à procura de comida e por locais de repouso e reprodução.
As lagoas localizadas na região de Curitiba apresentam normalmente
vegetação aquática fixa e flutuante, onde diversas aves aquáticas solitárias ou
agregadas muitas vezes nidificam, como o caso do frango d’água Gallinula
chloropus, da marreca Amazonetta brasiliensis, da jaçanã Jacana jacana e da
saracura Rallus nigricans. Outras espécies de aves também encontram neste
ambiente condições necessárias para sua sobrevivência e reprodução, como o caso
do biguá Phalacrocorax brasilianus; da garça-branca-grande Egretta alba; do
socozinho Butorides striatus; da saracura-sanã Rallus nigricans; da saracura-domato Aramides saracura e do martim-pescador-médio Chloroceryle amazona.
Recentemente uma espécie de mergulhão Podiceps occipitalis, cuja
ocorrência é nova para o Brasil, foi registrada nas lagoas artificiais existentes no
Zoológico de Curitiba.
O sistema de praças de Curitiba é muito antigo e graças a isto muitas
espécies de aves se adaptaram ao conjunto arbóreo de logradouros tradicionais
como as praças: Osório, Tiradentes, Rui Barbosa, Carlos Gomes, Afonso Botelho e o
Passeio Público. Nelas mais de 15 espécies de aves podem ser observadas aí
incluindo o pardal Passer domesticus exótico à nossa fauna e a garça-branca-grande

56

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Casmerodius albus que mantém uma colônia de reprodução nas velhas árvores do
Passeio Público.
Quando o plantio de árvores nas ruas de Curitiba foi intensificado e estas
atingiram um nível de crescimento adequado ao uso pela avifauna, pode-se notar
que algumas espécies que habitam as demais formações arbóreas estão presentes
neste conjunto. O uso destas ruas arborizadas tem especial significância para o
pássaro-preto ou chupim Molothrus bonariensis que se reúne em grandes bandos
para o repouso noturno.
INVERTEBRADOS
Com relação aos invertebrados, a enorme diversidade de adaptação dos
artrópodes permitiu-lhes sobreviver em praticamente todos os ambientes, desde
grandes profundidades nos oceanos até os mais altos picos das montanhas. Eles
também mantêm uma relação muito estreita com os demais seres vivos, entre os
quais o próprio homem.
A importância médica desses animais resulta das relações que eles possam
ter com moléstias que afetam a saúde e o bem estar do homem e dos animais.
Essas relações podem acontecer basicamente de duas formas: por condições
patológicas determinadas diretamente pelos artrópodes (agentes etiológicos) ou
veiculadas por eles (vetores).
São vários os grupos de artrópodes que podem ser incluídos dentro da
categoria de peçonhentos e de certa forma tornam-se importantes nos estudos da
medicina. Os grupos mais importantes são Arachnida (escorpiões, aranhas e
carrapatos), Insecta (insetos), Hymenoptera (vespas e abelhas), Lepidoptera
(lagartas) e Chilopoda (lacraias).
Os carrapatos são ectoparasitos hematófagos (alimentam-se de
sangue) não-permanentes de vertebrados e constituem um dos grupos mais
importantes de artrópodes parasitos de animais terrestres. Algumas espécies
apresentam grande especificidade parasitária alimentando-se em apenas uma classe
animal, como por exemplo, todos os estágios pós-embrionários (larva, ninfa e adulto)
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de Ixodes auritulus Neumann, 1904, que são encontrados em aves silvestres.
Embora esta espécie já tenha sido assinalada há mais de 90 anos no estado do Rio
de Janeiro, atualmente é considerada endêmica do bioma Floresta com Araucária,
exclusiva da Região Metropolitana de Curitiba.
No Paraná, os principais casos com acidentes de aranhas são causados pelos
gêneros Phoneutria (armadeira) e principalmente Loxosceles (aranha -marrom). Esta
última com um grande número de casos na capital e região metropolitana, tornandose um grande problema de saúde pública.
Atualmente, o loxoscelismo representa a forma mais importante de araneísmo
no Brasil devido à toxicidade e ao alto grau de infestação intradomiciliar por
Loxosceles que vem sendo detectada em áreas urbanas de alta densidade
demográfica, como é o caso de Curitiba.
Com relação aos insetos, mais precisamente nos dípteros é que se encontram
os maiores números de grupos taxonômicos envolvidos na veiculação de agentes
patogênicos ao homem e animais. Os dípteros podem ser divididos em dois grupos
de vetores: os passivos onde os patógenos não sofrem nenhuma modificação
quando carregados e os ativos, onde os patógenos passam uma parte do seu ciclo
de vida no hospedeiro.
No caso dos passivos, o animal apenas transporta os vários agentes
etiológicos sem que estes se multipliquem ou desenvolvam no interior de seu
organismo. Dessa forma, a transmissão poderá se fazer pela contaminação externa.
Por outro lado, os dípteros podem transportar germes que podem passar pelo seu
intestino sem serem destruídos e, neste caso, são muito mais importantes na
disseminação das doenças, principalmente as entéricas.
Os grupos de dípteros que se destacam como vetores mecânicos são aqueles
adaptados a presença humana, como a mosca Musca domestica (Muscidae) e
outras espécies comuns de Calliphoridae, Fanniidae e Sarcophagidae.
No grupo dos vetores ativos, são importantes os dípteros hematófagos, como
os Culicidae, Ceratopogonidae, Psycholidae, Simulidae e Tabanidae. Dentre estes
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grupos, os Culicidae são os mais importantes devido a potencialidade ou efetividade
da veiculação de agentes patogênicos ao homem e animais, como protozoose,
helmintose, e arboviroses.
O MONITORAMENTO DA FAUNA EM CURITIBA
Os inventários, monitoramento e manejo da fauna urbana são atividades
realizadas pelo Departamento de Zoológico (MAZ), vinculado à Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (SMMA) da Prefeitura Municipal de Curitiba. O monitoramento da
fauna urbana do município é realizado principalmente nas unidades de conservação,
como o caso dos Parques Municipais e as Áreas de Proteção Ambiental.
As informações levantadas sobre a fauna urbana são repassadas para a
população de Curitiba através de diferentes meios e atividades. Além do fomento às
atividades de educação ambiental que são realizadas no setor, a publicação de
catálogos, artigos científicos e diagnósticos para os planos de manejo das unidades
de conservação do município, informações específicas sobre algum animal também
são disponibilizadas para os cidadãos. Casos freqüentes de solicitação de
informações envolvem insetos sinantrópicos e animais peçonhentos, com registros
em ambiente domiciliar e peridomiciliar.
O Departamento de Zoológico compreende três unidades: Passeio Público,
Museu de História Natural Capão da Imbuia e Zoológico propriamente dito.
O Passeio Público foi criado como o primeiro parque curitibano (fundado aos
02 de maio de 1886), com a clara concepção da moderna engenharia à época, na
Gestão do Presidente da então Província do Paraná (Presidente Alfredo Taunay)
como medida preventiva aos problemas de saúde pública. A obra, uma das primeiras
em saneamento, consistia na transformação de uma área de charcos (por influência
do Rio Belém) em espaço de lagos e lazer. Mais tarde, nas décadas de 60 e 70,
foram então introduzidos animais, incluindo-se exemplares de camelos, grandes
felinos, ursos e chimpanzés. Atualmente, o Passeio Público resplandece como um
verdadeiro santuário ecológico, abrigando uma pequena amostra da biodiversidade
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do Paraná e de outros Estados da Federação, tendo em vista a manutenção de
inúmeras espécies animais e vegetais no seu interior.
O Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI), situado em um
bosque urbano remanescente de um capão de Floresta com Araucária, integra o
Departamento de Zoológico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sob a
denominação de Divisão de Museu de História Natural. O acervo desta Instituição
está tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná (Lei Estadual 1211, de
16/09/1953), e a sede constitui Unidade de Conservação Municipal (Decreto
Municipal 252, de 10/05/1994).
Constituindo-se no melhor documento de história natural do Paraná, as
dependências do museu abrigam coleções científicas de vertebrados e invertebrados
de interesse de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, tanto para consultas de
dados e revisões taxonômicas, como para depósito de material zoológico
proveniente de atividades científicas. Estas coleções científicas precisam de
cuidados especiais para a sua manutenção e integridade ao longo dos anos, para
que sejam asseguradas suas funções nas investigações científicas e nos subsídios
às políticas de conservação e manejo dos ecossistemas.
As atividades diárias nas coleções científicas do Museu envolvem a
modernização e a informatização dos acervos, para que estas informações sobre
uma parcela importante da biodiversidade brasileira sejam integradas, permitindo
assim sua distribuição futura através da internet para o meio acadêmico e para
formuladores de políticas de conservação ambiental. Além disso, nas dependências
da Divisão há um setor expositivo aberto à comunidade onde se realiza um trabalho
de Educação Ambiental voltado às escolas de Curitiba e região metropolitana,
através de visitas orientadas e empréstimo de material didático.
O Zoológico Municipal de Curitiba foi inaugurado aos 28 de maio de 1982 e
efetivamente aberto à visitação pública no dia 29 do mesmo mês, data de
comemoração do aniversário da capital. O acervo inicial existente foi proveniente da
transferência dos animais de maior porte, os que exigiam maior segurança, do
Passeio Público. Atualmente, novos animais foram incorporados ao acervo existindo
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cerca de 2200 espécimes pertencentes ao MAZ. Por este motivo, o Zoológico de
Curitiba desponta como um dos cinco mais conceituados do Brasil e este
Departamento atende de forma diferenciada as escolas da rede municipal, estadual e
particular de ensino, através de visitas com acompanhamento de técnicos. A visita
educativa tem por objetivo repassar informações sobre as espécies do acervo do
zoológico, tais como localização geográfica, suas relações com o meio e a
importância do Zoológico na conservação das espécies.

CONCLUSÕES
De acordo com os trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, as áreas verdes
e as diversas unidades de conservação de Curitiba ainda permitem a manutenção de
uma significativa diversidade silvestre. Esta constatação demonstra a importância
que esses ecossistemas representam para Curitiba, indicando que a conservação
destas áreas deve ser conseguida através de medidas de controle e manejo
ambiental amplas, além de um rigoroso programa de monitoramento, com
abrangência suficiente para contemplar os fatores bióticos e abióticos regionais
vigentes.
A preocupação com a qualidade deste ambiente reflete-se também na adoção
de uma política de utilização destas áreas que busque a proteção e a utilização dos
benefícios ecológicos e sociais que o ambiente natural pode proporcionar, garantindo
o convívio sustentável dos habitantes com o meio ambiente de sua cidade.
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RECURSOS HÍDRICOS
INTRODUÇÃO
O crescimento rápido da população urbana e da industrialização submete os
recursos hídricos a graves pressões e a capacidade de proteção ambiental de muitas
cidades (AGENDA 21, 1996). À medida que as cidades se urbanizam, ocorre o
aumento das va zões devido à impermeabilização e canalização, a produção de
sedimentos também aumenta de forma significativa, associada aos resíduos sólidos
e os rios recebem grandes cargas de esgoto doméstico e industrial. Os rios urbanos
recebem as alterações e impactos que as atividades antrópicas têm causado,
existindo uma crescente necessidade de se apresentar soluções e estratégias que
minimizem e revertam os efeitos desta degradação ambiental. Em Curitiba não é
diferente. Embora exista uma grande quantidade de recursos hídricos, o crescimento
da cidade faz com que a qualidade destes rios esteja muito comprometida.
Entretanto, nossa cidade tem desde a década de 70, encontrado alternativas
para minimizar os impactos negativos causados nos rios da cidade. Exemplo disto foi
à construção de parques ao longo de rios, com lagos artificiais, que retém a água por
mais tempo minimizando problemas de enchentes nas regiões a jusante do parque.
Além de servirem como espaços de lazer para a população e impedirem a ocupação
irregular nas margens dos rios.
Outras alternativas desenvolvidas pelo Município para minimizar os efeitos
perversos da urbanização são verificadas através do desenvolvimento dos
programas de educação ambiental, das ações de fiscalização e monitoramento, da
elaboração de legislação específica e de obras de infra-estrutura.
LEGISLAÇÃO
A Lei Federal 9433/97 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tem como fundamentos:
(I) a água é um bem de domínio público; (II) - a água é um recurso natural limitado,
dotado de valor econômico; (III) - em situações de escassez, o uso prioritário dos
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; (IV) - a
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gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; (V)
- a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos; e (VI) - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e
contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
Na esteira da lei federal de recursos hídricos, desenvolveram-se estudos
institucionais e legais, que resultaram na aprovação da Lei Estadual n°12.726 de
1999 e em oito Decretos que regulamentaram a referida Lei.
Um dos pressupostos da Lei Estadual de Recursos Hídricos em consonância
com a Lei Federal é a formação dos Comitês da Bacia. Curitiba está inserida na
Bacia do Alto Iguaçu, portanto, pertence ao já instalado Comitê do Alto Iguaçu e
Afluentes do Ribeira.
Depois de quase dez anos da promulgação da Lei 9433/97, que institui a
Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, pouco se avançou na gestão dos recursos hídricos,
principalmente no tocante aos municípios.
Esta situação decorre do fato que a referida Lei prevê a gestão das águas
tendo as bacias hidrográficas como unidade de gestão e delega aos Estados e a
União à outorga de direito de uso, entretanto a gestão do uso do solo é de
competência dos municípios.
As ações públicas municipais são, por força de lei, voltadas para o território
municipal, que na maioria das vezes não contempla toda unidade da bacia,
entretanto, no âmbito do Município têm-se um arcabouço legal voltado à gestão dos
recursos hídricos, como:
a) Lei Municipal 7833/1991 – dispõe sobre a Política de Proteção,
Conservação e Recuperação do Meio Ambiente;
b) Lei Municipal 9805/2000 - Anel de Conservação Sanitário Ambiental
aprovada em 4 de abril de 2000 estabelece faixas ao longo dos principais rios da
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cidade com o objetivo de preservá-los ou recuperá-los mediante benefícios
construtivos;
c) Lei 10.785/2003 – Cria no Município de Curitiba o Programa de
Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações – PLURAE;
d) Decreto 791/2003 – que dispõe sobre critérios para implantação dos
mecanismos de contenção de cheias;
e) Decreto 293/2006 – que regulamenta a Lei 10.785/2003 e dispõe sobre os
critérios do uso e conservação racional da água nas edificações.
BREVE HISTÓRIA DO SANEAMENTO EM CURITIBA
Por volta de 1850, a população de Curitiba começou a sentir a necessidade da
realização de obras de infra-estrutura urbana, Entre elas o abastecimento de água. A
água vinha das bicas, das cariocas dos olhos d’água. Quem não quisesse ir lá se
servir e, suas posses o permitiam, apelavam para os serviços dos pipeiros ou
aguadeiros profissionais 21 .
Uma das mais abundantes bicas d’água se localizava no Campo da Cruz das
Almas ou Campo do Olho D’Água, que é a atual Praça Rui Barbosa. Além dessas
fontes, o rio Ivo se prestava para o abastecimento de água. Já naquela época a
conservação e a qualidade da água preocupavam os governantes. Mesmo numa
cidade pequena como Curitiba, não era aconselhável permitir que a população
consumisse “águas imundas e mal-cheirosas”, por isso, em 1837 foi proibida a
atividade de lavagens de qualquer natureza nas fontes de beber de uso público,
começando aí a se exercer com mais firmeza a ação fiscalizatória das autoridades. 22
Em 1855, na sessão ordinária da Câmara Municipal, houve a primeira
manifestação oficial de um vereador visando à implantação de uma rede de
distribuição de água em Curitiba.

21

SCHUSTER, Z. L. L. SANEPAR Ano 30: resgate da memória do saneamento básico do Paraná. SANEPAR.
Curitiba. p. 249, 1994.
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Em 1885, a situação do abastecimento de água da Capital não havia se
alterado. O Chafariz do largo Zacarias (atual Praça Zacarias) continuava a ser o
principal fornecedor da água. A Câmara Municipal chamou para si o problema e em
abril do mesmo ano celebrou contrato com o Engenheiro Fernando de Mattos,
prevendo o aproveitamento do rio Barigui ou de seus afluentes para abastecer a
cidade da água. Em 1885 ainda, foi contratado um estudo para o aproveitamento de
um manancial de água de boa qualidade localizado entre o rio Ivo e o córrego
Bigorrilho.23
A partir de 1901 que, o então presidente do Estado, Vicente Machado da Silva
Lima autorizou os estudos do sistema de abastecimento de água e esgotos
sanitários e o local destinado para o tratamento de esgotos era contíguo à fábrica de
fósforos (atual sede administrativa da SANEPAR) e o Alto do São Francisco foi
escolhido para a construção do reservatório. O reservatório foi inaugurado em agosto
de 1908. A água chegava através de uma adutora de 38 km desde os Mananciais da
Serra, primeiramente das represas do Carvalho e do Braço do Carvalho. Além dos
chafarizes e dos 34.838 metros de rede de água, o sistema contava ainda com as
torneiras espalhadas estrategicamente em vários pontos do quadro urbano. O
volume de água chegava a 3.750.000 litros por dia, para uma população de 25.000
habitantes, chegava a 150 litros por habitante.24
Em 1919, o Governo do Estado contratou o engenheiro Francisco Saturnino
de Britto para a elaboração de um novo sistema de abastecimento de água e de
esgotos da Capital. Com o aumento da demanda, em 1924, foi criada a Diretoria do
Serviço de Água e Esgotos. Nessa ocasião o saneamento básico tomou maior
impulso e passou a haver maior ordenamento no setor, e foi nesse período que
Curitiba ganhou seu segundo grande reservatório de água, o do Batel.
Em 1928, o presidente do Estado Affonso Alves de Camargo criou o
Departamento de Águas e Esgotos – DAE, que em 1963 passou a ser denominada
de Companhia de Água e Esgotos do Paraná – AGEPAR (Lei 4.684/63). Por uma
23
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série de razões técnicas, a AGEPAR teve sua denominação alterada para
SANEPAR.25
O SANEAMENTO HOJE EM CURITIBA
A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos
principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. O crescimento urbano
desordenado sobre os rios utilizados para o abastecimento público, tem apresentado
graves reflexos na qualidade das águas, com altos custos econômicos e sociais.
A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR realiza os serviços de
saneamento através do Contrato de Concessão n° 13.543, assinado em dezembro
de 2001, e regido pela Lei Municipal 10.192 de 28 de junho de 2001. O Objeto desse
Contrato diz que o Município de Curitiba concede de forma onerosa a Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR a exploração dos serviços públicos de
abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários, compreendendo a produção
de água para abastecimento, sua distribuição, operação, conservação, manutenção,
coleta, remoção e tratamento de esgotos sanitários. A vigência do contrato vai até
dezembro de 2031.
As principais metas do Contrato prevêem 100% no nível de atendimento com
os serviços de abastecimento de água até dezembro de 2004 e 82,1% no nível de
atendimento com os serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários. Estas
metas, principalmente os serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários,
aumentam progressivamente para 90%, mantendo este nível durante o prazo
remanescente da concessão.
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
As principais barragens que armazenam água para abastecer o Município são:
a do Irai, a do Piraquara e a do Passaúna. Segundo informações da SANEPAR, em
Curitiba, o consumo de água por pessoa varia em torno de 150 litros por dia.

25
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O sistema de abastecimento de água Curitiba, pertence à bacia do Alto Iguaçu
e está interligado com outros seis municípios da Região Metropolitana de Curitiba –
RMC. Curitiba abriga duas captações de água, a captação Iguaçu e a captação Iraí
(Figura 2). E o sistema possui três estações de Tratamento de Água (ETAs): a ETA
Iguaçu; a ETA Iraí e a ETA Passaúna.

Figura 3: Captações de água

Embora a bacia do rio Atuba faça parte da bacia do Alto Iguaçu, seu alto grau
de degradação impede de ser utilizada para captação, apresentando, contudo
grande importância no contexto da bacia, para garantir a vazão remanescente
exigida no Decreto 974 de 09/12/1991.26 Estes mananciais têm o seu barramento em
pontos mais afastados e a vazão regularizada alcança o ponto de captação, que se

26

ANDREOLI, C. V.; DALARMI, O.; LARA, A.I.; ANDREOLI, F.N.; Os Mananciais de Abastecimento do
Sistema Integrado da Região Metropolitana de Curitiba - RMC – 9º SILUBESA - Simpósio Brasileiro De
Engenharia Sanitária E Ambiental. Anais... Porto Seguro, abr. p.196-205, 2000.
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situa dentro da cidade de Curitiba, percorrendo o próprio leito do rio, sendo, portanto
uma opção bastante econômica.
Esta concepção tem ainda a vantagem de otimizar as vazões passíveis de
serem captadas, em função da utilização das bacias incrementais de forma
associada. Outro ponto de grande importância destes mananciais é o fato de que por
se localizarem na área de influência da Serra do Mar, apresentam altíssimos níveis
de precipitação pluviométrica, caracterizando conseqüentemente altas vazões
específicas.
O sistema de distribuição do Iguaçu não é interligado com o sistema
Passaúna, e, portanto qualquer problema de qualidade de água, causado por um
acidente ou mesmo pela degradação paulatina, determinará a interrupção total do
abastecimento de água em cerca de 2,0 milhões de habitantes.

O TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO
As principais Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs são: a do Belém, a
CIC - Xisto, a do Atuba -Sul, a do Padilhas-Sul e a de Santa – Quitéria (Quadro 5).
O nível do atendimento de coleta de esgoto em Curitiba está em torno de
70%. Este índice não atende todas as bacias, e quando atende, ou não atende na
sua totalidade ou possui falhas na rede. Existem regiões que são atendidas por rede
de coleta de esgoto, entretanto, algumas casas estão ligadas irregularmente nas
redes de águas pluviais ou diretamente nos rios, causando poluição nestes corpos
d’água.
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ETE

Capacidade de Tratamento
(litros/s)
Total
Utilizada % Utilizado
1.120

580

51,79

Belém

840

840

100,00

CIC/Xisto

440

230

52,27

Santa Quitéria

440

240

54,55

Padilhas Sul

440

160

36,36

Atuba Sul

Bairro

Área de Atendimento

Bacia dos rios Atuba e Bacacheri e
parte do Iguaçu
Boqueirão
Bacia do Rio Belém
Parte da Bacia do Rio Barigui e do
Tatuquara
Passaúna*
Campo Comprido Parte da Bacia do Rio Barigui
Bacia do Ribeirão dos Padilhas e
Ganchinho
Parte do Iguaçu
Curitiba
Cajuru

Total 3.280
2050
62,50
Fonte: Sanepar
Elaboração: IPPUC/Banco de Dados
Nota (*) - Estações Elevatórias de Esgoto Três Marias 1 e 2 e São José do Passaúna

Quadro 5: Estações de tratamento de esgoto de grande porte da SANEPAR em Curitiba
(setembro 2004)

QUALIDADE DAS ÁGUAS
Os dados sobre a qualidade das águas dos rios de Curitiba, descritos a seguir,
constam do relatório “Monitoramento da qualidade das águas dos rios da Região
Metropolitana de Curitiba, no período de 2002 a 2005/ Instituto Ambiental do Paraná
- IAP”27.
O IAP é a instituição responsável pelo monitoramento da qualidade das águas
em bacias hidrográficas do Estado. O monitoramento das bacias hidrográficas do
Alto Iguaçu é realizado regularmente e as variáveis consideradas são relativas aos
aspectos de qualidade físico-química, bacteriológica e ecotoxicológica das águas.
Dentre os principais objetivos deste relatório, destaca-se o de fornecer ao
poder público estadual e municipal informações relevantes para subsidiar a tomada
de decisões na alocação de recursos visando a conservação e recuperação
ambiental.

27

Instituto Ambiental do Paraná - Monitoramento da qualidade das águas dos rios da Região Metropolitana de
Curitiba, no período de 2002 a 2005/ Instituto Ambiental do Paraná; Curitiba: IAP, 2005. p. 79. disponível no site
www.pr.gov.br/meioambiente/iap.
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Figura 4: Localização dos subsistemas da Região Metropolitana de Curitiba. Fonte: IAP

Os trechos de rios monitorados são agrupados em 7 Subsistemas, e no
município de Curitiba encontram-se os pontos amostrais: do Subsistema 1, um ponto
amostral (AI71); do Subsistema 2, dois pontos amostrais AI20 no rio Iguaçu, ETE –
SANEPAR e o AI24 no Umbarazinho; do Subsistema 3 (Afluentes da Margem Direita
do Rio Iguaçu); no Subsistema 5 (Formadores dos rios que formam a sub-bacia do
Passaúna), o ponto AI30, no Passaúna próximo ao Frigorífico Túlio. As Figuras 5 e 6
indicam a localização dos pontos amostrais dos Subsistemas 3 e 5.
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Tabela 5: Localização das estações de amostragem em rios do Subsistema 3 e respectivas
classes de enquadramento de acordo com a portaria SUREHMA N°. 020/92.

Fonte: IAP (1999a)

O IAP associa dois métodos para a avaliação dos resultados do
monitoramento: o método da Avaliação Integrada da Qualidade das Águas (AIQA) e
do Índice de Preservação das Comunidades Aquáticas (IPCA), pois, a interpretação
conjunta das variáveis físico-químicas, bacteriológicas e ecotoxicológicas expressam
de forma mais adequada à qualidade das águas e permitem a discussão mais
objetiva das decisões a tomar, ou o julgamento de ações já tomadas.
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Figura 5: Subsistema 3 – Afluentes do Iguaçu da margem direita, após a entrada do rio Iraí. Fonte: IAP
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Figura 6: Subsistema 5 – Trecho indicando rios formadores da sub-bacia do rio Passaúna

Como a aplicação do método do IPCA começou somente ano de 2002, para
possibilitar a comparação dos seus resultados com a avaliação integrada proposta
pelo AIQA, os dados foram agrupados em um único período de monitoramento: de
Abril de 2002 a Fevereiro de 2005.
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Para o caso do Índice de Preservação das Comunidades Aquáticas – IPCA, as
classes de qualidade das águas, de acordo com seus níveis de comprometimento,
são as seguintes:
ADEQUADA: apresentam valor do IPCA igual a 1,00;
REGULAR: apresentam valor do IPCA igual a 2,00;
INADEQUADA: apresentam valor do IPCA igual ou superior a 3,00.

As tabelas a seguir representam os valores do IPCA obtidos para os pontos
amostrais do rio Barigui, estas tabelas estão dispostas de acordo com sentido norte –
sul, da nascente até a foz do rio.
Tabela 6: Valores do IPCA obtidos para o ponto AI57(rio Barigui)

Fonte: IAP (disponível no site www.pr.gov.br/meioambiente/iap)
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Tabela 7: Valores do IPCA obtidos para o ponto AI58 (rio Barigui)

Fonte: IAP

Tabela 8: Valores do IPCA obtidos para o ponto AI59 (rio Uvu)

Fonte: IAP
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Tabela 9: Valores do IPCA obtidos para o ponto AI60 (rio Barigui)

Fonte: IAP

Tabela 10: Valores do IPCA obtidos para o ponto AI61 (rio Barigui)

Fonte: IAP
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Tabela 11: Valores do IPCA obtidos para o ponto AI10 (rio Barigui)

Fonte: IAP

A Tabela 12 indica, para pontos selecionados do Subsistema 3, a condição
preponderante caracterizada pelo Percentil 80% da curva de permanência da
qualidade. Este valor representa que determinado ponto amostral esteve com
qualidade igual ou superior ao nível assinalado em 80% das amostras coletadas.
Tabela 12: Valores de IPCA representativos de cada ponto amostral considerando a
freqüência de ocorrência P80% para o Subsistema 3

Fonte: IAP

Segundo o Relatório do IAP, tanto o Índice de Preservação das Comunidades
Aquáticas - IPCA, quanto o método de Avaliação Integrada da Qualidade das Águas
- AIQA tem objetivo de fornecer informações sobre a qualidade das águas, através
da integração dos resultados das análises físico-químicas e biológicas na construção
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de uma estrutura que permita uma avaliação mais precisa sobre a presença dos
poluentes e do seu efeito nas comunidades aquáticas. Salienta também, que em se
tratando de rios urbanos, a realidade brasileira mostra que a falta de cobertura
sanitária na coleta e tratamento dos esgotos urbanos incentiva o uso de sistemas
individuais de disposição dos resíduos ou seu lançamento, direto ou indireto, nos
corpos d’água. Esta realidade não é diferente em Curitiba, como pode ser observado
nos resultados apontados.
O relatório indica também que, sobre a qualidade das águas dos rios e sua
evolução nestes últimos 10 anos ainda persistem problemas a serem enfrentados,
em detrimento dos esforços feitos no sentido de proteger e conservar os recursos
hídricos do Alto Iguaçu.
E com relação ao Subsistema 3 (Afluentes da Margem Direita do Rio Iguaçu),
apenas 1 dos 18 trechos monitorados apresentam qualidade compatível com a
Classe de Enquadramento (6%). Este nível de atendimento, entretanto, deve-se ao
estabelecimento da Classe 3 (menos rigorosa) em alguns trechos dos rios Belém e
Barigüi. Os demais trechos enquadrados como Classe 2 não se apresentaram como
tal.
Tabela 13: Resultados do AIQA, por período amostral, nos pontos amostrais do Subsistema
3 (tributários da margem direita do rio Iguaçu)

Fonte: IAP
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Legenda:

Este mapeamento dos pontos que apresentam qualidade das águas não
compatíveis com a Classe pretendida reforça o efeito do avanço da “mancha de
ocupação urbana”, em que os vetores de crescimento contribuem na deterioração da
condição de qualidade dos rios urbanos.
O Subsistema 3 por sua significância, foi destacado para demonstrar a
evolução da qualidade média das águas (Figura 7).

Figura 7: Evolução do AIQA para o Subsistema 3. Fonte: IAP

Dentre as conclusões apontadas no relatório destaca-se a que diz que as
áreas urbanas e industriais representam uma das mais profundas modificações
antrópicas da superfície terrestre, das águas, da atmosfera e do ecossistema em
geral. E que nas zonas urbanas, os fluxos de energia e de massa estão
concentrados, sendo que a maior parte da energia utilizada é importada. Com o uso
da energia e massa disponíveis, há uma reversão destes para o estado difuso e não
concentrado, cujo resultado é expresso na produção de resíduos e calor. Na hipótese
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de não controle destes resíduos, parte deles acabam por poluir os mananciais
superficiais, que são sistemas abertos e por isso mesmo, mais vulneráveis.

DIAGNÓSTICO DAS BACIAS NO MUNICÍPIO
Em Curitiba existem cinco sub-bacias contribuintes da margem direita do rio
Iguaçu, Bacia do Alto Iguaçu, são elas: a sub-bacia do rio Passaúna, do rio Barigui,
do rio Belém, do Ribeirão dos Padilhas e do rio Atuba. Existe também dentro do
Município uma área de contribuição direta no rio Iguaçu denominada Bacia do Iguaçu
(Mapa 3).
Como em todas as cidades depende diretamente de suas águas. Embora os
recursos hídricos sejam abundantes, sua qualidade está sendo comprometida devido
a uma infra-estrutura de esgotamento sanitário precária, ocupações irregulares nas
margens dos rios, presença de lixo, assoreamento, entre outros.

80

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Mapa 3: Bacias Hidrográficas do Município
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1. BACIA DO ALTO IGUAÇU
CARACTERIZAÇÃO:
O rio Iguaçu, em tupi-guarani significa água grande. Ele é formado a partir do
encontro dos rios Atuba e Irai e em Curitiba recebe o nome de Iguaçu.
O rio Iguaçu é o de maior bacia hidrográfica dentro do Estado do Paraná e
pertence ao grande sistema hidrográfico do rio Paraná. Estende-se por 72.000 km2
na região sudeste da América do Sul, abrangendo áreas do sul do Brasil e nordeste
da Argentina. A maior parte de sua bacia está em território paranaense: 57.330 km2.
Considerando a confluência dos rios Atuba e Iraí como seu ponto de origem, na
região metropolitana de Curitiba, seu desnível é de 830m, sendo que suas
cabeceiras têm origem em altitudes superiores a 1.000 metros.
É considerado o rio dos três municípios, porque seu marco zero divide os
municípios de Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais. Na sua foz, é considerado o
rio dos três países: Brasil, Paraguai e Argentina. Este rio abastece a nossa cidade
bem como várias outras encontradas até sua foz.
Historicamente o rio Iguaçu possibilitou a incursão para o oeste do Estado,
marcando os ciclos econômicos da erva-mate e da madeira com grande
movimentação dessas mercadorias.
Dentro do Município de Curitiba, a bacia do Iguaçu possui uma área de
contribuição direta, localizada na porção Sudeste-Sul. O rio Iguaçu neste trecho
possui 40 km de extensão (Mapa 4).
Ao longo do rio Iguaçu, em Curitiba, situam-se o Parque Municipal do Iguaçu e
o Jardim Zoológico de Curitiba.
Como forma de controlar as atividades desenvolvidas na área do Iguaçu foi
criada, em 1991, a Área de Proteção Ambiental (APA) do Iguaçu.
É grande a atividade de extração de areia e argila nas margens do rio, sendo
esta umas das causas da degradação de suas margens.
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No Município apresenta inúmeros afluentes, os principais são os rios
formadores das cinco sub-bacias da cidade, que são: o rio Passaúna, o rio Barigui, o
Rio Belém, o Ribeirão dos Padilhas, o rio Atuba além de outros importantes também
como o rio do Moinho, o Arroio-Espigão, o Arroio da Prensa, entre outros.
Na bacia do Alto Iguaçu as áreas verdes perfazem um total de 18.579.483,17
m² correspondendo a um índice de 236,61 m² de área verde/habitante da bacia.
Os dados demográficos apresentam 27.971 domicílios com cerca de 81.870
habitantes Nos assentamentos espontâneos nessa bacia encontram-se 5.587
domicílios, nos loteamentos clandestinos 472 domicílios, e originários do Programa
PROLOCAR 33 domicílios. È considerada uma bacia com baixa densidade, em torno
de 12 habitantes/ha.
Na bacia do Alto Iguaçu a maioria das ocupações irregulares e assentamentos
do programa PROLOCAR estão situados, de acordo com o Zoneamento de Curitiba,
nos Setores Especiais de Habitação de Interesse Social, Zona Residencial do
Umbará e na APA-Iguaçu no trecho compreendido entre a BR-277 e Rua João
Miquelleto.A rede de equipamentos públicos de atendimento social encontra-se
distribuída em toda a bacia do Alto Iguaçu com maior concentração em parte dos
bairros Uberaba e Alto Boqueirão, próximos às áreas de ocupação irregular.
OCUPAÇÕES

IRREGULARES

E

ASSENTAMENTOS

DO

PROGRAMA

PROLOCAR - DEMOGRAFIA
As ocupações irregulares compreendem os assentamentos espontâneos e os
loteamentos clandestinos. Na bacia do Alto Iguaçu existem 20 assentamentos
espontâneos e 8 loteamentos clandestinos, com um número estimado de domicílios
de 5.587 e 472 respectivamente (Tabela 5).
Esses domicílios correspondem a uma população de 21.510 habitantes em
assentamentos espontâneos e 1.817 habitantes em loteamentos clandestinos.
Os assentamentos do programa PROLOCAR são em número de 3, com um
número estimado de domicílios de 33 correspondendo a 127 habitantes.
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Tabela 14: Demografia – Bacia do Alto Iguaçu
NÚMERO DE
OCUPAÇÕES

NÚMERO DE
DOMICÍLIOS

NÚMERO DE
HABITANTES

TIPOLOGIA
ABS

%

ABS

%

ABS

%

20

65%

5.57

92%

21.510

92%

8

26%

472

7%

1.817

7%

3

9%

33

1%

127

1%

31

100%

6.092

100%

23.454

100%

Assentamentos
Espontâneos
Loteamentos
Clandestinos
PROLOCAR
TOTAL
Fonte: IPPUC/COHAB-CT – 2006
Elaboração: COHAB-CT – 2006
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Mapa 4: Trecho da bacia do rio Iguaçu no Município de Curitiba
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2. SUB-BACIA DO RIO PASSAÚNA
CARACTERIZAÇÃO
O rio Passaúna é afluente pela margem direita do rio Iguaçu. A sua bacia
hidrográfica abrange uma extensão territorial de cerca de 217km².
Localizam-se, nesta bacia, partes dos territórios dos municíp ios de Almirante
Tamandaré, Campo Magro, Campo Largo, Curitiba e Araucária.
O rio Passaúna nasce no Distrito de Marmeleiro em Almirante Tamandaré e
possui 48,3km de extensão. Tem a sua nascente principal preservada em uma área
particular de proteção ambiental. Divide o Município de Curitiba, na sua porção
oeste, com os Municípios de Campo Magro e Campo Largo e deságua no rio Iguaçu
no Município de Araucária.
No Município de Curitiba, a sub -bacia do rio Passaúna possui extensão
territorial de 37,9km².
A urbanização da sub-bacia do rio Passaúna apresenta baixa ocupação com
características rurais e alguns núcleos urbanos. Boa parte da bacia compõe a APA
do rio Passaúna, e apresenta uma densidade populacional de 6,05 habitantes/ha.
As principais regiões em termos de ocupação localizam-se nas sub-bacias
pertencentes aos municípios de Curitiba e Araucária.
O rio Passaúna abastece de água a parte oeste da cidade de Curitiba. Às
margens da represa situa-se o Parque do Passaúna, criado em 1991, localizado na
Área de Proteção Ambiental Estadual do Passaúna – APA Passaúna e tem como
função proteger a bacia do rio Passaúna fazendo o controle das atividades
realizadas na APA.
Em Curitiba estão contidos na sub-bacia do rio Passaúna, os bairros São
Miguel, Augusta, Riviera, parte do Orleans, parte do São Braz, o Butiatuvinha e
Lamenha Pequena.
O rio Passaúna, dentro do Município de Curitiba, possui vários afluentes, os
quais não possuem denominação oficial.
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Dentre as sub-bacias hidrográficas de Curitiba, é a que tem a maior incidência
de áreas verdes e bosques, com um total de 14.315.326,71 m² correspondendo a
546,50 m² de área verde/habitantes. As áreas de lazer totalizam 40.379m² (mapa 5).
Segundo dados demográficos de 2000, na sub-bacia do rio Passaúna existem
7.843 domicílios, dos quais 1.061 em assentamentos espontâneos, 1.041 em
loteamentos clandestinos e 89 domicílios referentes ao Programa PROLOCAR.
Esses domicílios correspondem a uma população total de 22.956 habitantes.
Com relação à infra-estrutura, 6.026 domicílios possuem abastecimento de
água, correspondendo a um atendimento de 93%. O número de domicílios com
coleta de lixo é de 6.174, caracterizando um atendimento por este serviço de 95%.
Quanto à rede de esgoto, esta sub-bacia é a pior atendida no município, apesar de
sua relevância por tratar-se de área de manancial.
A sub-bacia do rio Passaúna está toda contida na Área de Proteção Ambiental
do Passaúna, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 5063/01 e Decreto Municipal nº
250/2004.
Todos os loteamentos existentes e ocupações irregulares anteriores ao ano de
2000 estão classificados como ZUC-II – Zona de Urbanização Consolidada II.
OCUPAÇÕES IRREGULARES E PROGRAMA PROLOCAR - DEMOGRAFIA
As ocupações irregulares compreendem os assentamentos espontâneos e os
loteamentos clandestinos. Na sub -bacia do Rio Passaúna existem 9 assentamentos
espontâneos e 11 loteamentos clandestinos, onde o número estimado de domicílios
é de 1.061 e 1.041 respectivamente.
Esses domicílios correspondem a um número estimado de habitantes em
2005 de 4.085 em assentamentos espontâneos e 4.008 em loteamentos
clandestinos.
Os assentamentos do programa PROLOCAR são em número de 6, com 89
domicílios e uma população de 343 habitantes. O total de ocupações irregulares e
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assentamentos do Programa PROLOCAR na sub-bacia do rio Passaúna é de 26
com 2.191 domicílios e 8.435 habitantes.
INÍCIO DA OCUPAÇÃO
Cerca de 66% dos assentamentos espontâneos tiveram seu início de
ocupação entre a década de 70 e o final da década de 90, 11% são anteriores a
década de 70, e 22% posteriores a 2000.
Quanto aos loteamentos clandestinos, na sub-bacia do rio Passaúna, em
número de 11,27% são da década de 70, 18% da década de 90, e 55% deles,
correspondente a 6 foram detectados na último levantamento 2004/2005, através da
análise das ortofotos datadas de 2002/2003. Todos os assentamentos do Programa
PROLOCAR são da década de 80.
Nos assentamentos espontâneos 33% estão localizados em áreas de
propriedade pública, 33% em áreas de propriedade privada e 33% em áreas públicas
e privadas. Do total de loteamentos clandestinos, 10 estão em propriedade privada e
1 em propriedade privada e parte em área pública. Os assentamentos do programa
PROLOCAR estão todos em áreas públicas (Tabela 6).

Tabela 15: Demografia – Sub-bacia do rio Passaúna
TIPOLOGIA
Assentamentos
Espontâneos
Loteamentos
Clandestinos
PROLOCAR
TOTAL

NÚMERO DE
ASSENTAMENTOS
ABS
%

NÚMERO DE DOMICÍLIOS

NÚMERO DE HABITANTES

ABS

%

ABS

%

9

35%

1.061

48%

4.085

48%

11

42%

1.041

48%

4.008

48%

6

23%

89

4%

343

4%

26

100%

2.191

100%

8.435

100%

Fonte: IPPUC/COHAB-CT – 2006
Elaboração: COHAB-CT- 2006
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OCUPAÇÕES

IRREGULARES

E

ASSENTAMENTOS

DO

PROGRAMA

PROLOCAR EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Na sub-bacia do rio Passaúna encontram-se 9 assentamentos espontâneos,
11 loteamentos clandestinos e 6 assentamentos do Programa PROLOCAR,
totalizando 26 ocupações dos quais 14 encontram-se atingidas por Área de
Preservação Permanente – APP, representando 54% do total.
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Mapa 5: Bacia do rio Passaúna no Município de Curitiba
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3. SUB-BACIA DO RIO BARIGUI
CARACTERIZAÇÃO
O rio Barigui em tupi-guarani pode significar pequeno mosquito ou rio do fruto
espinhoso (pinha).
A sub-bacia do rio Barigui faz parte do grupo de afluentes da margem direita
do rio Iguaçu, estando confinada entre as bacias do rio Atuba, Belém e do Ribeirão
dos Padilhas a leste e o rio Passaúna a oeste.
O rio Barigui nasce na Serra da Betara, próximo à divisa dos Municípios de
Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul, na cota aproximada de 1.080 metros.
Possui uma extensão aproximada de 60km entre suas nascentes e a foz do rio
Iguaçu, a 870m de altitude, cortando o Município de Curitiba por aproximadamente
45Km.
Sua bacia hidrográfica apresenta forma alongada e estreita com largura
variando entre 4 e 9 km e padrão de drenagem predominante dendrítico. A área de
drenagem da bacia do rio Barigui é de 279,11 km², sendo 140,8 km² no Município de
Curitiba.
A sub-bacia do rio Barigui faz divisa com os Municípios de Rio Branco do Sul,
Almirante Tamandaré, Campo Largo, Araucária, Fazenda Rio Grande e Colombo.
Em Curitiba ele inicia seu caminho pelo bairro Abranches, passando pelo
Taboão, Pilarzinho, Vista Alegre, Cascatinha, Santo Inácio, até formar os Parques
Tanguá, Tingui e Barigui. Depois ele continua percorrendo a cidade passando pela
Cidade Industrial alcançando o Rio Iguaçu, na divisa com o Município de Araucária.
Seus principais afluentes na margem direita, no município de Curitiba, são: rio
Tanguá, rio Uvu, ribeirão dos Muller e rio Campo Comprido. Na margem esquerda os
principais afluentes são: rio Vila Formosa, rio Passo do França, arroio do Andrada,
arroio da Ordem e arroio Pulador.
O rio Barigui, a partir de suas nascentes, até a altura da Conectora 3, onde
recebe as contribuições do rio Campo Comprido e Vila Formosa, tem seu leito sobre
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um

embasamento

cristalino,

formado

de

rochas

metamórficas,

em

geral

paragnaisses. A partir deste ponto, até a sua foz, ele percorre região formada por
sedimentos recentes, de várzeas de inundação, constituídos por argilas e areias de
aluviões e também de argilas turfosas.
Quanto à morfologia, na primeira parcela, numa faixa de aproximadamente
25km de extensão por 3Km de largura, o trecho apresenta -se com uma feição
topográfica relativamente acidentada, com declividades acima de 12%, sujeita à
erosão e desmonoramentos. Na segunda parcela, após à Conectora 3, o perfil é bem
mais plano, com a existência de solo hidromórfico, sujeito à inundação.
Quanto aos aspectos hidrológicos, as faixas sujeitas à inundação ou
enxurrada do rio Barigui, conforme a sua periodicidade, nos diversos trechos, podem
variar:
a) da nascente até o Parque Barigui:
O rio apresenta um gradiente acentuado, com canal de escoamento rápido,
sendo, no entanto, sujeito a enxurradas, devido a pouca extensão lateral, nas épocas
de precipitações elevadas, geralmente no verão, e nas mudanças de estação
primavera-verão, verão-outono. A faixa de risco, sujeita a enxurradas, varia de 4m a
80m de largura, principalmente na sua margem direita, de montante à jusante.
b) do Parque Barigui à Conectora 3:
O rio encontra-se retificado e suas margens apresentam solos bem drenados,
porém com riscos de inundações quando ocorrem as cheias mais elevadas, como as
grandes enchentes, com freqüências irregulares, não anuais. A faixa de risco, sujeita
a enxurradas, fica em torno de 100m largura.
c) da Conectora 3 à sua Foz:
As margens do rio, mais rebaixadas, são regularmente ocupadas pelas cheias,
ao menos uma vez ao ano. Essa faixa, que varia de 100m a 1km de largura, é
caracterizada pela presença de material orgânico, tratando-se de área insalubre,
devido ao alto teor de umidade, estando diretamente relacionado com o
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comportamento do rio. Esta área deve ser considerada como de equilíbrio ecológico
natural, bastante suscetível ao processo de degradação pela ação antrópica.
Segundo a Resolução SURHEMA 20/92, artigo 5º, as águas do Rio Barigui
são classificadas como: Classe 2 à montante do Parque Barigui e Classe 3 à jusante
do Parque Barigui.
De acordo com a Resolução CONAMA 357/05 os rios classe 2 podem ter
suas águas destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após
tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação
de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; d) à irrigação de
hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com
os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de
pesca.
E os de classe 3, tem um uso mais restritivo e suas águas podem ser
destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento
convencional ou avançado; b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e
forrageiras; c) à pesca amadora; d) à recreação de contato secundário; e e) à
dessedentação de animais.
Ressalta -se que o enquadramento do rio não se refere a sua situação atual,
mas, sim a uma situação que se pretenda atingir.
Segundo o Parecer Técnico 07/02 DPQ/CEP do Instituto Ambiental do Paraná
– IAP, os dados utilizados para diagnóstico da qualidade da água dos rios é baseado
no monitoramento realizado semestralmente no Programa de Monitoramento do
Altíssimo Iguaçu, no qual o rio Barigui pertence ao subsistema Belém (afluentes da
margem direita do Iguaçu, após confluência deste com o Rio Irai, Br-277). O rio
Barigui é monitorado nas estações AI57, AI58, AI 60, AI61, AI10, apresentou no
período de 1992 à 1997, a classificação de “muito poluído”, exceto para a estação
AI57

Boichininga,

Almirante

Tamandaré,

definida

como

“moderadamente

comprometida”. O Rio Uvu afluente do Rio Barigui é monitorado na estação AI59,
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também considerada “muito poluída”. Atualmente a qualidade da água continua
semelhante a relatada no parecer anterior.
A sub-bacia hidrográfica do rio Barigui, por ser uma bacia urbana, sofre muitos
desequilíbrios ambientais, conseqüência de uma infra-estrutura de esgotamento
sanitário precária, ocupações irregulares nas margens, presença de lixo, de
desmatamento, alteração da faixa original do rio (retificação do canal), confinamento
do seu leito e impermeabilização do solo devido ao processo de urbanização, entre
outras causas.
Na sub-bacia do Rio Barigui, as áreas verdes perfazem um total de
27.987.024,16 m² o que representa um índice de 53,90m² de área verde/habitante.
As áreas de lazer correspondem a um total de 1.034.071m² (mapa 6).
Os dados demográficos da sub-bacia do Rio Barigui demonstram a existência
de 161.455 domicílios, que correspondem a 472.571 habitantes. Nos assentamentos
espontâneos nessa sub-bacia encontram-se 21.016 domicílios, nos loteamentos
clandestinos 3.371 domicílios e originários do Programa PROLOCAR 1.041
domicílios.
O atendimento de água abrange praticamente 100% da sub-bacia. No que se
refere à coleta de efluentes sanitários, a sub-bacia do Barigui conta hoje com
aproximadamente 60% de coleta de esgotos. Possui duas ETEs: a de Santa Quitéria
e a CIC -Xisto.
Na sub-bacia do rio Barigui as ocupações irregulares e os assentamentos do
programa PROLOCAR acontecem nas Zonas Residenciais 2, Zonas Residências 3,
Zona Residencial de Santa Felicidade, Zona de Transição Nova Curitiba, Setores
Especiais de Habitação de Interesse Social, Setor Especial de Ocupação Integrada,
Zonas Industriais e Área de Proteção Ambiental do rio Iguaçu.
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OCUPAÇÕES IRREGULARES E PROGRAMA PROLOCAR - DEMOGRAFIA
As ocupações irregulares compreendem os assentamentos espontâneos e os
loteamentos clandestinos. Na sub-bacia do rio Barigui existem 96 assentamentos
espontâneos e 32 loteamentos clandestinos, onde o número estimado de domicílios
é de 21.016 em assentamentos e 3.371 em loteamento clandestinos. Esses números
de domicílios correspondem a um número estimado de habitantes de 80.912 em
assentamentos espontâneos e 12.978 em loteamentos clandestinos.
Os assentamentos do programa PROLOCAR são em número de 17, com
1.041 domicílios e 4.008 habitantes.
O total de ocupações irregulares e assentamentos do Programa PROLOCAR
na sub-bacia do rio Barigui é de 145 com 25.428 domicílios e 97.898 habitantes
(Tabela 7).
Tabela 16: Demografia – Sub-bacia do rio Barigui
TIPOLOGIA
Assentamentos
Espontâneos
Loteamentos
Clandestinos
PROLOCAR
TOTAL

NÚMERO DE
ASSENTAMENTOS
ABS
%

NÚMERO DE DOMICÍLIOS

NÚMERO DE HABITANTES

ABS

%

ABS

%

96

66%

21.176

83%

81.528

83%

32

22%

3.371

13%

12.978

13%

17

12%

1.041

4%

4.008

4%

145

100%

25.588

100%

98.514

100%

Fonte: IPPUC/COHAB-CT – 2006
Elaboração: COHAB-CT – 2006

INÍCIO DA OCUPAÇÃO
Verifica-se que 80% dos assentamentos espontâneos tiveram seu início de
ocupação entre a década de 70 e final da década de 90, 6% são anteriores a 1970 e
os restantes posteriores a 2000. Já no caso dos loteamentos clandestinos, 9% são
anteriores a década de 70 e 60% ocorreram entre 1980 e 2000.
Todos os assentamentos promovidos pelo programa PROLOCAR ocorreram
na década de 80.
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OCUPAÇÕES IRREGULARES E ASSENTAMENTO DO PROGRAMA PROLOCAR
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP
Na sub-bacia do rio Barigui as ocupações irregulares e os assentamentos do
programa PROLOCAR totalizam 145 ocupações, das quais 99 estão atingidas por
Área de Preservação Permanente, a maioria delas com atingimento parcial. As
ocupações irregulares a PROLOCAR em APP representam 68% do total 9 (TABELA
Nº 8).

Tabela 17: Número de assentamentos e número de assentamentos atingidos por APP por
tipologia
NÚMERO DE ASSENTAMENTOS
TIPOLOGIA
TOTAL

ATINGINDO APP

Assentamentos Espontâneos

96

ABS
71

Loteamentos Clandestinos
PROLOCAR

32
17

16
12

50%
71%

99

685

TOTAL
145
Fonte: IPPUC/COHAB-CT/SMMA – 2006
Elaboração: COHAB-CT – 2006

%
74%
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Mapa 6: Bacia do rio Barigui no Município de Curitiba
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4. SUB-BACIA DO RIO BELÉM
CARACTERIZAÇÃO
Diferente dos principais rios de Curitiba que possuem nome indígena como os
rio Barigui, Atuba, Iguaçu e Passaúna, o rio Belém e o seu afluente rio Ivo receberam
nomes portugueses como forma de demarcar o território dos recém-chegados.
O rio Belém é um rio genuinamente curitibano com extensão de 17,13Km.
Nasce no bairro Cachoeira, atravessa a cidade de norte a sul, percorrendo vários
bairros da cidade até desaguar no rio Iguaçu, no bairro Boqueirão.
A sub-bacia do Rio Belém é uma das mais importantes, pois ocupa uma área
de drenagem de 87,80 km², equivalente a 20,32% da área total da cidade que é de
432km².
Na sub-bacia do rio Belém existem quatro parques: o Parque São Lourenço –
de drenagem superficial, o Bosque do Papa – trecho canalizado do rio, o Passeio
Público e o Jardim Botânico. Outras áreas de preservação, de recreação e lazer para
a comunidade também podem ser destacadas: a Ópera de Arame, a Pedreira Paulo
Leminski, ambas nas proximidades do Parque São Lourenço; a Universidade Livre
do Meio Ambiente – UNILIVRE e o Bosque do Alemão, próximo à nascente do rio
Pilarzinho, tributário do rio Belém.
O rio Belém é o mais curitibano dos rios, pois ele nasce e morre dentro da
cidade. Os limites da sua bacia – a Avenida Anita Garibaldi, José Bajerski, Manoel
Ribas, Avenida Brasília, Francisco Derosso, Avenida Nossa Senhora da Luz – que
são os divisores de água e foram os primeiros caminhos das tropas e continuam
sendo os principais caminhos da cidade.
A sua nascente principal, no Bairro da Cachoeira, situa-se numa área pública,
onde foi implantado o Parque Nascente do Belém, como forma de proteger a área e
contribuir para a recuperação do rio. No seu percurso passa pelo Parque São
Lourenço, depois pelo Bosque do Papa e começa a ser canalizado no Bairro Centro
Cívico. No ponto onde ele reaparece ao lado da Rodoferroviária, podemos observar
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a foz de dois afluentes importantes que estão canalizados, o rio Ivo e o rio Juvevê. A
foz do rio Belém encontra o rio Iguaçu no bairro do Boqueirão, dentro do Município
de Curitiba, atrás da estação de Tratamento de Esgoto da SANEPAR.
Na cidade a maior parte dos rios não possui nome, sendo muitas vezes
confundidos com valetas a céu aberto. O rio Belém possui 46 afluentes, sendo que
os principais afluentes são: o rio Bigorrilho, que passa na Rua Fernando Moreira, rio
Ivo, rio Água Verde, rio Juvevê, rio Vila Guaíra e rio Areiãozinho.
A sub-bacia hidrográfica do rio Belém, por ser uma bacia urbana sofre muitos
desequilíbrios ambientais, conseqüência de uma infra-estrutura de esgotamento
sanitário precária, ocupações irregulares nas margens, presença de lixo, de
desmatamento, alteração da forma original do rio – retificação do canal,
confinamento do seu leito e impermeabilização do solo devido ao processo de
urbanização, entre outros.
A Portaria SUREHMA 20/92, que enquadra os cursos d’água da bacia do rio
Iguaçu, em função de seus usos, enquadrou a bacia do rio Belém como Classe 2
(pouco comprometido) à montante do Bosque João Paulo II e Classe 3
(moderadamente comprometido), à jusante do referido Bosque.
Segundo a Resolução CONAMA 357/05, as águas de CLASSE 2, são águas
que podem ser destinadas ao abastecimento doméstico, porém, após tratamento por
processos químicos, filtração e desinfecção. Servem também à proteção da vida
aquática, à recreação de contato primário, à irrigação de verduras e frutas e à
criação de peixes e outros seres aquáticos comestíveis. As águas de CLASSE 3, são
águas que podem ser usadas para abastecimento somente após tratamento
convencional. Servem à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras,
frutas e cereais que não tem contato direto com o solo e que não são comidas cruas,
e também a dessedentação de animais.
O Instituto Ambiental do Paraná – IAP realiza a avaliação da qualidade,
através de análise e parâmetros físico-químicos e bacteriológicos desde maio de
1991, das águas de rios das Bacias do Altíssimo Iguaçu, bacia na qual o rio Belém
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está inserido. Atualmente monitora 68 trechos, em 39 rios, que foram agrupados em
sete subsistemas, o rio Belém encontra-se no subsistema 3, que abrange os rios que
drenam uma área de maior adensamento populacional.
As estações de amostragem do rio Belém são: AI-56 – situada à montante do
Parque São Lourenço (Classe 2); AI-19 – situada no Prado Velho (Classe 3); e AI-15
– situada na rua Rodolfo Bernardelli (Classe 3).
Conforme resultados do IAP, dos relatórios de monitoramento de qualidade de
água para o período de 1992 a 2005, estas estações não atendem aos limites das
classes acima especificadas para os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos.
Os parâmetros físico-químicos extrapolam os limites da Classe 4.
Considerados os parâmetros ecotoxicológicos, as 3 estações do rio Belém
apresentam toxidade aguda para o organismo Daphnia magna, sendo as médias
mais altas, as da estação do Prado Velho (AI-19) e Rodolfo Bernardelli (AI-56). A
conclusão desse relatório aponta o rio Belém, dentre os afluentes monitorados na
margem direita do rio Iguaçu, como o mais impactado pela urbanização da cidade de
Curitiba.
Na sub-bacia do rio Belém as áreas verdes perfazem 5.363.155,57m² e
representam um índice de 9,02m² de área verde/habitante (Mapa 7).
Os dados demográficos da sub-bacia do Rio Belém demonstram a existência
de 184.363 domicílios que correspondem a 539.622 habitantes. Os assentamentos
espontâneos possuem 4.623 domicílios, os loteamentos clandestinos 581 domicílios
e os assentamentos do Programa PROLOCAR 149 domicílios.
Na sub-bacia do Rio Belém praticamente, 100% dos domicílios são atendidos
por rede de água. Conforme informação fornecida pela SANEPAR, o atendimento
por rede de esgoto é de aproximadamente 90%, na bacia existe a ETE Belém.
Nesta sub-bacia as ocupações irregulares e assentamentos PROLOCAR
estão distribuídas nas Zonas Residenciais-2, nas Zonas Residências-3 e no Setor
Especial Wenceslau Brás.
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OCUPAÇÕES IRREGULARES E PROGRAMA PROLOCAR - DEMOGRAFIA
As ocupações irregulares compreendem os assentamentos espontâneos e os
loteamentos clandestinos. Na sub-bacia do Rio Belém existem 33 assentamentos
espontâneos e 5 loteamentos clandestinos com um número estimado de 4.623
domicílios em assentamentos espontâneos e 581 em loteamentos clandestinos.
Esses números de domicílios correspondem a um número estimado de
habitantes de 17.799 em assentamentos espontâneos e 2.237 em loteamentos
clandestinos.
Os assentamentos do programa PROLOCAR são em número de 15 com 181
domicílios e 697 habitantes. O total de ocupações irregulares e assentamentos do
Programa PROLOCAR na sub -bacia do rio Belém é de 53 com 5.353 domicílios e
20.609 habitantes (Tabela 9).
Tabela 18: Demografia – Sub-bacia do rio Belém
NÚMERO DE
ASSENTAMENTOS
ABS
%

TIPOLOGIA
Assentamentos
Espontâneos
Loteamentos
Clandestinos
PROLOCAR
TOTAL

NÚMERO DE
DOMICÍLIOS
ABS
%

NÚMERO DE
HABITANTES
ABS
%

33

61%

4.623

86%

17.799

86%

5

1%

581

11%

2.237

11%

15

28%

181

3%

697

3%

53

100%

5.385

100%

20.732

100%

Fonte: IPPUC/COHAB-CT – 2006
Elaboração: COHAB-CT – 2006

INÍCIO DA OCUPAÇÃO
Verifica-se que 72% dos assentamentos espontâneos tiveram seu início de
ocupação entre a década de 80 e final da década de 90, 12% ocorreram na década
de 70, 9% na década de 60 e 6% são da década de 50.
Já para os loteamentos clandestinos, o início da ocupação ocorreu na década
de 60 correspondendo a 20% do total, a década de 70 com 20% e na década de 90
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até seu final com 60%. Todos os assentamentos promovidos pelo Programa
PROLOCAR ocorreram na década de 80.

OCUPAÇÕES

IRREGULARES

E

ASSENTAMENTOS

DO

PROGRAMA

PROLOCAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP
Na sub-bacia do rio Belém, as ocupações irregulares e os assentamentos do
programa PROLOCAR totalizam 53 ocupações, das quais 29 estão atingidas por
Área de Preservação Permanente, as maiorias delas com atingimento parcial, essas
ocupações representam 55% do total (Tabela 10).
Tabela 19: Número de assentamentos e número de assentamentos atingidos por APP por
tipologia
NÚMERO DE ASSENTAMENTOS
TIPOLOGIA
TOTAL
Assentamentos
Espontâneos
Loteamentos
Clandestinos
PROLOCAR
TOTAL

ATINGIDO POR APP
ABS

%

33

19

58%

5

2

40%

15

8

53%

53

29

55%

Fonte: IPPUC/COHAB-CT/SMMA – 2006
Elaboração: COHAB-CT – 2006
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Mapa 7: Bacia do rio Belém
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5. SUB-BACIA DO RIO ATUBA
CARACTERIZAÇÃO
O rio Atuba é junto com o rio Irai, um dos formadores rio Iguaçu, do qual é
afluente pela margem direita. A sua bacia hidrográfica abrange uma extensão
territorial de cerca de 128,6km² de área de drenagem e seu principal contribuinte é a
sub-bacia do rio Bacacheri, com área aproximada de 30km².
Localizam-se,

nesta

sub -bacia,

partes

dos

municípios

de

Almirante

Tamandaré, Colombo, Curitiba e Pinhais. A sub-bacia do rio Atuba abrange no
Município de Curitiba cerca de 63,7km².
Nas cabeceiras da sub-bacia do rio Atuba encontra-se parte da formação
geológica que constitui o Aqüífero Karst, um dos mananciais abastecedores de água
potável da RMC.
O rio Atuba nasce em Colombo no Distrito de Boichininga, localidade que se
situa entre os municípios de Almirante Tamandaré e Colombo. O rio Atuba está no
limite do Município de Curitiba e Pinhais, e possui 29,5km de extensão (Mapa 8).
Ao encontrar-se com o rio Iraí, dentro da Área de Proteção Ambiental do Rio
Iguaçu – APA Iguaçu e atrás da estação de captação de Água da SANEPAR, na BR277, forma o rio Iguaçu. Nesse ponto localiza-se o marco zero do rio Iguaçu, ponto
onde faz divisa de três municípios: Curitiba, São José dos Pinhais e Pinhais.
O rio Atuba e o rio Bacacheri são pontos de referência histórica, pois em suas
margens começou a ocupação do Município de Curitiba, na região conhecida como
Vilinha situada no bairro do Atuba.
A sub-bacia do rio Atuba está em franca ocupação urbana, com forte
urbanização na sua parte mais central e com densificação tanto a montante como a
jusante. O crescimento populacional da sub -bacia do rio Atuba ocasiona um aumento
da impermeabilização do solo e do risco de inundação.
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Os principais afluentes do rio Atuba são os rios Bacacheri, Bacacheri-Mirim,
Tarumã, Córrego Capão da Imbuia, Córrego Jardim Itatiaia e Córrego Jardim
Mercúrio.
Na sub-bacia do rio Atuba as áreas verdes perfazem um total de 8.642.990,30
m², que representam um índice de 29,03m² de área verde/habitante.
Os dados demográficos da sub -bacia do rio Atuba revelam a existência de
94.976 domicílios correspondendo a uma população de 277.990 habitantes. Desses
domicílios 13.079 estão localizados em assentamentos espontâneos, 1.490 em
loteamentos clandestinos e 172 em assentamentos do programa PROLOCAR.
Quanto à infra-estrutura de atendimento, por abastecimento de água 99% dos
domicílios são atendidos 83% dos domicílios são atendidos por rede de esgoto,
sendo que parte do bairro Santa Cândida e do Atuba não possui rede de esgoto. A
sub-bacia do rio Atuba possui a estação de tratamento de esgoto do Atuba Sul.
Quanto aos aspectos de uso e ocupação do solo, a sub-bacia do rio Atuba
abrange diversas zonas de setores de uso, com áreas de alta densidade como o
Setor Estrutural Norte e as Zonas Residências-4, Setor Especial Zona de Transição
da BR-116, e Zona Residencial 3, 2 e 1, Zonas Desportiva e Militar de baixa
densidade, Setores Especiais de Habitação de Interesse Social coincidindo com
áreas de ocupação irregular e parte da Área de Transição da APA – Iguaçu.
OCUPAÇÕES IRREGULARES E PROGRAMA PROLOCAR - DEMOGRAFIA
As ocupações irregulares compreendem os assentamentos espontâneos e os
loteamentos clandestinos. Na sub -bacia do rio Atuba foram contabilizados 55
assentamentos espontâneos e 28 loteamentos clandestinos, com 13.079 domicílios,
e 1.490 domicílios respectivamente.
Nos assentamentos espontâneos há uma população de 50.354 habitantes e
5.737 habitantes nos loteamentos clandestinos. Os assentamentos do Programa
PROLOCAR totalizam 10 áreas com 172 domicílios e 662 habitantes (Tabela 11).
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Tabela 20: Demografia – Sub-bacia do rio Atuba
NÚMERO DE
ASSENTAMENTOS
ABS
%

TIPOLOGIA
Assentamentos
Espontâneos
Loteamentos
Clandestinos
PROLOCAR
TOTAL

NÚMERO DE
DOMICÍLIOS
ABS
%

NÚMERO DE
HABITANTES
ABS
%

55

59%

13.079

89%

50.354

89%

28

30%

1.490

10%

5.737

10%

10

11%

172

1%

662

1%

93

100%

14.741

100%

56.753

100%

Fonte: IPPUC/COHAB-CT – 2006
Elaboração: COHAB-CT – 2006

INÍCIO DA OCUPAÇÃO
Cerca de 71% dos assentamentos espontâneos ocorreram entre a década de
70 e o final da década de 90, 13% são anteriores a década de 70, e 16% posteriores
ao final da década de 90. Os loteamentos clandestinos, na sub -bacia do rio Atuba,
tiveram o início da ocupação a partir da década de 80 com 21%, na década de 90
houve um acréscimo de 18% a partir do final da década de 90, foram detectados
61% do total de loteamentos clandestinos. Todos os assentamentos promovidos pelo
Programa PROLOCAR ocorreram na década de 80.
OCUPAÇÕES

IRREGULARES

E

ASSENTAMENTOS

DO

PROGRAMA

PROLOCAR EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
Na sub-bacia do rio Atuba as ocupações irregulares e os assentamentos do
programa PROLOCAR, totalizam 93 ocupações dos quais 61 estão atingidas por
Área de Preservação Permanente – APP, representando 66% do total (Tabela 12).
Tabela 21: Número de assentamentos e número de assentamentos atingidos por APP por
tipologia
TIPOLOGIA
Assentamentos
Espontâneos
Loteamentos
Clandestinos
PROLOCAR

TOTAL

NÚMERO DE ASSENTAMENTOS
ATINGIDO POR APP
ABS

%

55

38

69%

28

16

57%

10

7

70%

61

66%

TOTAL
93
Fonte: IPPUC/COHAB-CT/SMMA – 2006
Elaboração: COHAB-CT – 2006
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Mapa 8: Bacia do Rio Atuba no Município de Curitiba
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6. SUB-BACIA DO RIBEIRÃO DOS PADILHAS
CARACTERIZAÇÃO
A sub-Bacia do ribeirão dos Padilhas possui área de 33,8km², situa-se na
parte sul do Município, e abrange total ou parcialmente os seguintes bairros: Capão
Raso, Xaxim, Pinheirinho, Sítio Cercado, Alto Boqueirão e Ganchinho.
O ribeirão dos Padilhas possui 10,2 km de extensão, nasce no bairro Capão
Raso próximo a Avenida Winston Churchill, que é o divisor de águas naquele ponto
com a sub-bacia do Rio Barigui, e deságua no rio Iguaçu no bairro Ganchinho em
Curitiba. Tem como principais afluentes o Arroio Pinheirinho, Arroio Cercado, Arroio
Boa Vista, Córrego Vila Osternack e Rio Ganchinho.
O ribeirão dos Padilhas, de acordo com a Portaria 020/92 de 12/05/92 que
dispõe sobre o enquadramento dos cursos d'água da Bacia do Rio Iguaçu, no Estado
do Paraná, enquadra-se na Classe 2, com as águas tendo como função:
abastecimento doméstico após o tratamento convencional; irrigação de hortaliças ou
plantas frutíferas e recreação de contato primário. Atualmente suas águas têm sido
usadas para a diluição de despejos e dessa maneira são impróprias ao
abastecimento público, impróprias as vidas aquáticas (fauna e flora) e impróprias ao
contato primário (balneabilidade).
Dentre as sub -bacias hidrográficas de Curitiba, é a que tem a menor
incidência de áreas verdes e de bosques, perfazendo um total de 2.859.790,98 m²,
com um índice de 13,16m² de área verde/habitante. As áreas de lazer representam
um total de 407.998m² (Mapa 9).
Segundo os dados demográficos na sub-bacia do ribeirão dos Padilhas
existem 65.702 domicílios, dos quais 8.109 em assentamentos espontâneos, 89 em
loteamentos clandestinos e 86 domicílios referentes ao programa PROLOCAR.
Esses domicílios correspondem a uma população total de 192.307 habitantes.
Com relação à infra-estrutura, 99% dos domicílios possuem abastecimento de
água, e quanto à rede de esgoto, conforme informação da SANEPAR 67,19%, no
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entanto, não existem dados sobre a ligação dos imóveis à rede, principalmente nas
ocupações irregulares. A sub -bacia do ribeirão dos Padilhas encontra-se a Estação
de Tratamento de Esgoto – ETE Padilha Sul.
Esta sub-bacia compreende a Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo,
as seguintes zonas e setores: Zona Residencial-2, Setor especial de Habitação de
Interesse Social, Setor especial de Linhão do Emprego, 25-1, Setor Especial da BR116, Zona de Transição da BR-116, Zona Residencial-3, Zona Residencial-4, uma
parte reduzida da Area de Proteção Ambiental do Iguaçu, Zona Residencial de
Ocupação Controlada, e uma parte insignificante do setor Estrutural Sul. As
ocupações irregulares e assentamentos PROLOCAR estão mais concentradas na
Zona Residencial-2, Setor Especial de Habitação de Interesse Social.
OCUPAÇÕES IRREGULARES E PROGRAMAS PROLOCAR - DEMOGRAFIA
As ocupações irregulares compreendem os assentamentos espontâneos e os
loteamentos clandestinos. Na sub-bacia do ribeirão dos Padilhas existem 42
assentamentos espontâneos e 4 loteamentos clandestinos, onde um número
estimado de domicílios é 8.058 nos assentamentos espontâneos e 89 em
loteamentos clandestinos.
Esses domicílios correspondem a um número estimado de habitantes em
2005 de 31.023 em assentamentos espontâneos e 343 em loteamentos clandestinos.
Os assentamentos do Programa PROLOCAR são em número de 5, com 86
domicílios e 331 habitantes. O total de ocupações irregulares e assentamentos do
programa PROLOCAR na sub-bacia do Ribeirão dos Padilhas é de 51, com 8.233
domicílios e 31.967 habitantes (Tabela 13).
Tabela 22: Demografia – Sub-bacia do Ribeirão dos Padilhas
NÚMERO DE
ASSENTAMENTOS
ABS
%
Assentamentos Espontâneos
41
82%
Loteamentos Clandestinos
4
8%
PROLOCAR
5
10%
TOTAL 50
100%
Fonte: IPPUC/COHAB-CT – 2006
Elaboração: COHAB-CT – 2006
TIPOLOGIA

NÚMERO DE
DOMICÍLIOS
ABS
%
8.109
98%
89
1%
86
1%
8.284
100%

NÚMERO DE
HABITANTES
ABS
%
31.023
98%
343
1%
331
1%
31.893
100%
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INÍCIO DA OCUPAÇÃO
Cerca de 82% dos assentamentos espontâneos tiveram seu início de
ocupação entre a década de 70 e o final da década de 90, 10% são anteriores a
1970, e o restante posterior a 2000. Os loteamentos clandestinos, na sub-bacia do
Ribeirão dos Padilhas, só começaram a ocorrer a partir da década de 80.
Nos levantamentos efetuados pelo IPPUC/COHAB-CT até 2000 havia sido
detectado somente um loteamento, no último levantamento foram detectados mais
três, a partir de análise de fotos datadas de 2002/2003. Todos os assentamentos
promovidos pelo Programa PROLOCAR são da década de 80.
OCUPAÇÕES

IRREGULARES

E

ASSENTAMENTOS

DO

PROGRAMA

PROLOCAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP
Na sub-bacia do Ribeirão dos Padilhas, as ocupações irregulares e os
assentamentos do programa PROLOCAR totalizam 50 ocupações, das quais 30
estão atingidas por Área de Preservação Permanente. Do total das ocupações
irregulares e assentamentos do Programa PROLOCAR, 60% são atingidas por APP
(Tabela 14).
Tabela 23: Número de assentamentos e tipologia em APP
TIPOLOGIA

TOTAL

Assentamentos
Espontâneos
Loteamentos
Clandestinos
PROLOCAR
TOTAL

NÚMERO DE ASSENTAMENTOS
Atingido por APP
ABS

%

41

26

63%

4

1

25%

5

3

60%

50

30

60%

Fonte: IPPUC/COHAB-CT/SMMA – 2006
Elaboração: COHAB-CT – 2006
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Mapa 9: Bacia do ribeirão dos Padilhas
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AGUAS SUBTERRÂNEAS
Antes de qualquer consideração é necessário distinguir a abordagem quanto
aos diferentes aqüíferos ou recursos hídricos subterrâneos, sejam da zona saturada
correspondente ao lençol freático ou das águas profundas, correspondentes às
zonas de circulação hídrica de sub-superfície em meios porosos ou fissurados.
Desta forma o lençol freático é mais susceptível às interferências em seu
regime hídrico e de sua qualidade, quer pelas variações pluviométricas, quer pelo
uso e ocupação do solo.
Já as águas subterrâneas profundas caracterizam-se menos susceptíveis,
porém vem sendo objeto de uso indiscriminado para fins de abastecimento
(abastecimento público, industrial, comercial, etc.) e sem controle efetivo, pelo
município, deste uso em termos de vazões e de afastamento dos poços tubulares
profundos construídos, tampouco quanto aos métodos empregados na construção
dos mesmos.
O licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras do solo,
subsolo e águas subterrâneas no Município de Curitiba é regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 1153/04, como implantação e operação de postos de gasolina,
por exemplo.
Tais atividades devem manter sistemas de monitoramento de águas
subterrâneas (lençol freático) desde que possuam tanques e equipamentos
enterrados ou mesmo locais de disposição de matérias primas ou resíduos, dentre
tantos.
Nos casos em que há contaminações é exigida a remediação ambiental e
implantação de sistemas próprios de monitoramento.
Já o uso da água subterrânea através de poços tubulares profundos deve
obedecer a Lei Estadual nº 12.726/99 que tem como um de seus objetivos assegurar
o seu controle quantitativo e qualitativo, estando sujeitos à outorga do Poder Público
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e, independentemente da natureza pública ou privada do usuário, toda a extração
para consumo final ou insumo de processo produtivo.
A competência da referida outorga é da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, Recursos Hídricos do Paraná – SEMA, delegada a SUDERHSA –
Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental (Decreto Estadual nº 4646/01).
Como visto, sob o ponto de vista legal há um tratamento diferenciado em
relação ao uso do solo e potenciais atividades poluidoras instaladas e que podem
causar danos ao lençol freático, em se considerando o uso do aqüífero subterrâneo
profundo para fins de abastecimento público ou privado.
Hierarquicamente a atuação do município se faz presente apenas no primeiro
caso, sendo que no segundo, é o Poder Público Estadual em primeira instância e,
suplementarmente, o Federal, os quais podem atuar na gestão do uso das águas
subterrâneas (Lei Federal nº 9433/97). Não há conflito entre as legislações
Municipais, Estaduais e Federais, mas existem lacunas no controle da atividade.
Como tais leis e decreto relativos à outorga do uso da água são recentes, a
construção de poços tubulares profundos até aqui foi pouco controlada e cadastrada,
sendo muitas vezes impossível garantir a localização, a qualidade construtiva e a
disponibilidade de vazões dos mesmos, assim como a qualidade do recurso hídrico.
Mesmo com todos os instrumentos atuais de gestão (legais e institucionais) é
muito provável que poços tubulares profundos clandestinos e mal executados
tenham sido construídos resultando em impactos ao meio ambiente e riscos à saúde
da população de Curitiba.
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CONCLUSÃO
Da mesma forma que em outras cidades, os rios de Curitiba também sofrem
com o processo de urbanização. Resultados do crescimento populacional sobre
mananciais que gera a impermeabilização do solo, a remoção florestal, além do
lançamento de esgoto e resíduos nos corpos d’água. Esta pressão traz efeitos
negativos à qualidade da água, e conseqüentemente ao meio ambiente e à
população.
A preocupação com os recursos hídricos constou sempre da pauta dos
programas governamentais, entretanto, a prática tem mostrado que apenas a
existência de infra-estrutura de saneamento, do arcabouço legal e das intervenções
das instituições públicas não tem sido suficiente para resolver os problemas dos rios
urbanos.
Outro obstáculo para a gestão dos recursos hídricos é a falta de integração
das instituições, de todas as esferas, criando ações pontuais e emergenciais que não
tem refletido em resultados eficientes. As ações institucionais ficam limitadas ao
espaço territorial do município e isto dificulta a administração dos recursos hídricos
tendo a bacia hidrográfica como unidade de gestão.
O grande desafio da gestão de recursos hídricos é a promoção de ações que
possibilitem a implementação de um sistema gerencial integrado e participativo,
servindo de base à proteção e conservação das águas da cidade.
Entretanto, uma gestão efetivamente sistêmica e integrada requer a ampliação
dos conhecimentos básicos hidrogeológicos, a implementação e o fortalecimento
institucional e legal, além da formulação de políticas públicas para as águas
municipais, compatibilizadas com as Políticas de Recursos Hídrico Nacional e
Estadual.
Para tanto, se faz necessário à realização de levantamentos de dados
institucionais existentes e a realização de estudos complementares para as águas
superficiais e subterrâneas a fim de subsidiar os gestores públicos na implementação
do gerenciamento eficaz das águas da cidade, como:
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a.

Complementação do diagnóstico das bacias: contendo no
mínimo, (i) balanço disponibilidade e demanda de recursos
hídricos para todos os usos, com ênfase no abastecimento
público; (ii) Levantamento sobre a disponibilidade dos dados de
vazão, precipitação; (iii) mapeamento e caracterização das
disponibilidades

e

qualidade

físico-química

das

águas

subterrâneas, bem como dados de parâmetros hidrogeológicos e
de poluição difusa, com base em dados existentes; e (iv) o
estudo de cargas pontuais que deverá ser atualizado através do
levantamento das concessões de serviços de abastecimento de
água e coleta e tratamento de esgoto, levando-se em conta, os
usos e usuários das áreas de saneamento básico doméstico,
setor de serviços e usos industriais.
b.

Diagnóstico dos impactos já instalados no lençol freático de
Curitiba pelas atividades potencialmente poluidoras ou que
interferem em seu regime hídrico com proposições de medidas
de correção, de remediação e de compensação;

c.

Diagnóstico do potencial hidrogeológico de Curitiba para fins de
abastecimento e utilização nos processos produtivos, usos
instalados (cadastrados, outorgados, ou não) e proposições de
regularizações da situação, bem como de um sistema de
participação municipal (legal e institucional) na sua gestão.
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GEOLOGIA
O Município de Curitiba situa-se no Primeiro Planalto Paranaense, ente a
Serra do Mar e a Escarpa Devoniana do São Luiz do Purunã e geologicamente
assenta-se sobre rochas do Embasamento Cristalino de idade Proterozóica Inferior
(com idades entre 2,6 e 1,8 bilhões de anos), da Formação Capiru do Grupo Açungui
de idade Proterozóica Superior (com idades ente 1 bilhão e 570 milhões de anos), de
sedimentos da Formação Guabirotuba – Bacia Sedimentar de Curitiba de idade
Cenozóica (com idades até 65 milhões de anos) e sedimentos inconsolidados
aluvionares – Depósitos Quaternários também cenozóicos.
O Embasamento Cristalino constitui-se a base de rochas metamórficas de alto
grau tais como migmatitos, gnaisses, xistos, ultrabasitos, metabasitos, anfibolitos e
quartzitos afetados por dobramentos e falhamentos intensos ocupando cerca de 30%
do território curitibano.
A Formação Capiru do Grupo Açungui ocupa uma pequena porção no extremo
norte do município, na divisa com Campo Magro e Almirante Tamandaré (municípios
da RMC), a base de rochas metassedimentares síltico-argilosas, em especial filitos
dobrados.
A Formação Guabirotuba – Bacia Sedimentar de Curitiba recobre o
Embasamento Cristalino a base de argilitos, arcósios, margas, arenitos e
conglomerados correspondendo a 50% do Território da capital paranaense.
Por fim, os sedimentos inconsolidados e transportados pela ação fluvial
ocorrem junto às drenagens superficiais que compõem a Bacia do Alto Iguaçu, a
base de areias, siltes, argilas e matéria orgânica (turfa).
Sob o ponto de vista hidrogeológico é de se supor que os melhores aqüíferos
subterrâneos são aqueles em que a água circula entre as fraturas/falhas do
Embasamento Cristalino (aqüífero fissurado) ou entre os espaços intersticiais dos
sedimentos areníticos ou conglomeráticos da Formação Guabirotuba.
Em termos geotécnicos a Formação Guabirotuba apresenta-se susceptível
aos processos erosivos, bem como os sedimentos aluvionares possuem lençol
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freático aflorante e, portanto são terrenos mal drenados e sujeitos a enchentes e
inundações. Nos sedimentos aluvionares é onde ainda ocorrem as extrações de
areia e argila em Curitiba.
O Mapa 10 resume e expressa a litotipologia curitibana.
RECURSOS MINERAIS
A extração mineral em Curitiba ainda persiste essencialmente na planície
aluvionar do Rio Iguaçu, coincidentemente junto à APA do Iguaçu (bairros Caximba e
Campo de Santana) e materializa-se pela extração de areia e argila, insumos da
construção civil.
A atividade é controlada (ou deveria ser) por diversos níveis do Poder Público;
Federal, Estadual e Municipal – MME-DNPM, SEMA, SEFAS-MF, SMMA e ainda é
acompanhada pela MINEROPAR e MP, além das ONG´s.
Sobre a atividade incidem então diversos diplomas legais de caráter ambiental
ou não e nas esferas Federal, Estadual e Municipal, muitas vezes incompatíveis em
seus detalhes.
Como um todo, a atividade deve obedecer ao Código de Mineração que por
vezes conflita com o Código Florestal e com o Código das Águas e demais leis
ambientais. No Município de Curitiba a extração mineral é regulamentada pelos
Decretos Municipais nº 556/98 e 838/97, sendo que dentre as exigências destaca-se
a elaboração do Relatório Ambiental Prévio - RAP que dentre outros deve
contemplar o Plano de Monitoramento Ambiental da área e cronogramas de extração
e de recuperação ambiental.
Em virtude de liminar emitida pela 3ª Vara da Fazenda Pública em 2003 a
emissão de novas licenças ambientais ou renovações de licenças estão proibidas,
sendo permitida a atividade para aqueles já licenciados até o prazo final de suas
vigências. Apesar disto alguns mineradores mantêm a atividade de forma
clandestina.
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Diante da situação os mineradores assinaram Termo de Ajuste de Conduta
junto a SMMA comprometendo-se a implantar o Plano de Recuperação Ambiental
das áreas mineradas. O TAC possuía prazo até 31/12/2004 sendo renovado com
outras exigências em 19/01/2005 e, novamente, em fins de 2005, acrescido de
outras exigências, sendo que a SMMA é contrária a extração de minerais no Setor de
Alta Restrição de Uso da APA do Iguaçu.
A extração de areia e argila da forma como é realizada junto às várzeas do rio
Iguaçu gera impactos negativos ao Meio Físico – solo, subsolo, águas e paisagem e
ao Meio Biológico – fauna e flora, tão significativos que superam em muito os efeitos
positivos da atividade sobre a componente social e econômica do Município.

CONCLUSÕES
Independentemente do anteriormente exposto, o município de Curitiba carece
de uma carta geotécnica que aproveite as informações exigidas e cadastradas até
aqui nas diversas instituições públicas, capaz de subsidiar o processo de gestão do
uso e da ocupação do solo bem como do meio ambiente da cidade, especialmente
quanto a segurança de estruturas e de edificações, da micro e macro drenagem
urbana, processos de cheias e enchentes, estabilidade de vertentes e do sistema
viário dentre tantos temas e que servirá também para o controle da mineração..
As informações contidas em boletins de sondagens e outros documentos
técnicos exigidos pela Administração Pública municipal e que contenham
informações desta natureza, servirão para a análise e interpretação do que
representam em conjunto e espacializadas, formarão o documento técnico de
partida.
Esta necessidade decorre da ausência de um instrumento técnico prévio,
confiável no processo de decisão e de planejamento, que vá além da simples
exigência de apresentação de informações, boletins ou laudos geológico-geotécnicos
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quando do licenciamento de empreendimento ou atividade por parte da Prefeitura
Municipal.
Desta forma, são necessários os estudos e levantamentos como sugeridos
adiante:
a. Elaboração de uma carta geológica e geotécnica preliminar e na escala
1:5.000, em papel e em meio digital, aproveitando-se do banco de dados dos
órgãos municipais e estaduais se necessário.
b. Realização de levantamento de áreas sujeitas a cheias de Tempo de
Recorrência de 10, 25 e 50 anos.
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Mapa 10: Litotipologia curitibana
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PASSIVOS AMBIENTAIS
São considerados passivos ambientais, no Município de Curitiba, a
contaminação das águas subterrâneas, do subsolo, do solo, das edificações, de
equipamentos e materiais, bem como a degradação das características naturais de
um local, como a vegetação ou a qualidade da água, resultante da implantação ou
operação de atividades, ocupações ou empreendimentos que tenham sido
desenvolvidos sem o devido Licenciamento ou Monitoramento Ambiental.
O licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras no
Município de Curitiba é regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1153/04.
Uma das atividades com grande potencial para geração de passivos
ambientais é a implantação e operação de postos de gasolina.
Tais atividades devem manter sistemas de monitoramento de águas
subterrâneas (lençol freático) desde que possuam tanques e equipamentos
enterrados ou mesmo locais de disposição de matérias primas ou resíduos, dentre
tantos.
Recentemente a SMMA realizou levantamento com base nos dados
disponíveis na própria secretaria o qual indicou a seguinte situação para os postos
de abastecimento e serviços ou empreendimentos que possuem sistemas de
abastecimento subterrâneo de combustíveis, conforme tabela abaixo.
Tabela 24: Situação dos empreendimentos

EMPREENDIMENTOS
Número de empreendimentos cadastrados
Número de empreendimentos licenciados
Número de empreendimentos não licenciados
Número de empreendimentos desativados
Número de empreendimentos com TAC(¹)
Número de empreendimentos desativados com TAC

QUANTIDADE
456
154
226
18
56
02

FONTE: SMMA/ Gerência de Planejamento Ambiental, 2006.
(1) Termo de Ajuste de Conduta
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Nos casos em que há contaminações é exigida a remediação ambiental e
implantação de sistemas próprios de monitoramento (Foto 5).

Foto 5: Sistema de monitoramento de águas subterrâneas em postos de gasolina

Outro exemplo que pode se citar de atividades geradoras de passivos
ambientais está a operação de Cemitérios, públicos ou privados. Em Curitiba existem
hoje 04 Cemitérios Municipais – Boqueirão, Santa Cândida, São Francisco de Paula
e Água Verde e 18 Cemitérios particulares.
O processo natural de decomposição dos materiais utilizados no enterro
(caixão,

flores,

tecidos)

e

dos

corpos

gera

um

subproduto

denominado

necrochorume, que pela sua alta carga biológica pode causar a contaminação das
águas subterrâneas, desta feita, todas estas atividades devem, previamente a sua
instalação, obter o devido licenciamento ambiental, considerando formas de
tratamento

para

o

necrochorume

e

sistemas

de

monitoramento,

para

o

acompanhamento de sua operação.
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Mapa 11: Armazenagem e distribuição de combustíveis em Curitiba
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Outra atividade com potencial para geração de passivos ambientais são as
deposições de resíduos sólidos urbanos in natura, os lixões e até mesmo aterros
sanitários, aonde são desenvolvidos projetos de controle e monitoração para que não
haja a geração de passivos.
A degradação natural dos resíduos gera um subproduto denominado chorume
que se não tratado pode trazer contaminação ao solo e as águas subterrâneas.
Em Curitiba existe apenas um Aterro Sanitário, devidamente projetado, com
sistemas de controle ambiental e monitoramento, denominado Aterro Sanitário da
Caximba, que recebe os resíduos gerados por Curitiba e outros 14 Municípios da
Região Metropolitana. Existe ainda a antiga área de deposição de resíduos sólidos
urbanos, conhecida como Lixão da Lamenha Pequena, onde o Estado e o Município
implantaram, após o termino da sua operação, medidas de controle ambiental para
evitar a geração de degradação ambiental.
Ainda em relação às áreas de disposição de resíduos pode se citar ainda a
antiga Vala Séptica, hoje encerrada e controlada, para onde eram encaminhados os
resíduos do serviço de saúde de Curitiba e Região Metropolitana.
Além dos já citados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem como
atividade

corriqueira

à

investigação

e

localização

de

outras

áreas,

independentemente do seu tamanho, onde tenha ocorrido a disposição incorreta de
resíduos sólidos, demandando dos responsáveis ou executando ela própria ações no
sentido de corrigir o dano ambiental causado.
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Mapa 12: Cemitérios municipais e particulares no município de Curitiba
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A extração de areia e argila, que ainda persiste essencialmente na planície
aluvionar do Rio Iguaçu, coincidentemente junto a APA do Iguaçu (bairros Caximba e
Campo de Santana) também se caracteriza pela geração de passivos ambientais.
(Foto 6).

Foto 6: Extração de areia nas várzeas do rio Iguaçu

Ao longo das décadas de 60,70 e 80 anos esta atividade foi desenvolvida sem
o devido cuidado ambiental, pois pelo fim que objetiva é inevitável à geração de
passivos.
A extração de areia e argila da forma como é realizada junto às várzeas do rio
Iguaçu gera impactos negativos ao Meio Físico – solo, subsolo, águas e paisagem e
ao Meio Biológico – fauna e flora, tão significativos que superam em muito os efeitos
positivos da atividade sobre a componente social e econômica do Município.
Em 1998 a SMMA passou a controlar esta atividade, através da aprovação do
Decreto Municipal 556, que regulamentou o Licenciamento Ambiental da atividade e
estabeleceu a obrigatoriedade na apresentação de Planos de Recuperação
Ambiental, em todas as áreas de extração.
Examinando-se a questão da remoção do solo, seja esta para exploração
mineral ou para a impla ntação de uma edificação, pode se gerar um passivo
ambiental pela retirada da camada de solo, pela remoção da vegetação ou pelo
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atingimento de um sítio arqueológico. Como outro exemplo de atividade geradora de
passivos ambientais pode-se citar as Estações de Tratamento de Esgotos da
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.
Em Curitiba existem cinco ETEs de grande porte, a saber, ETE Cic-Xisto,
Padilha Sul, Atuba Sul, Santa Quitéria e Belém e cinco de menor porte, também
conhecidas como RALFs – Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado, a saber,
Bracatinga, Caiuá, Iguape, Monte Verde e Santa Cândida, além de oito estações
elevatórias. No caso de um acidente operacional ou excesso de demanda como se
constata na ETE Belém, a possibilidade da geração de passivos ambientais é muito
grande.
Na relação entre passivos ambientais e recursos hídricos deve-se citar os
lançamentos in natura pelas redes da SANEPAR, em pontos onde ainda não foram
implantados os emissários e o esgoto coletado é lançado diretamente nos rios e as
ligações clandestinas dos habitantes da cidade que lançam seus efluentes
diretamente nos rios ou nas galerias de águas pluviais.
Outro ponto que não se pode deixar de mencionar é a ocupação das Áreas de
Preservação Permanente APPs dos rios, lagos e nascentes com moradias. A
remoção da vegetação natural, a impermeabilização do solo e a ocupação da área
de alagamento natural do rio causam sérios danos à natureza e conseqüentemente
um retorno catastrófico ao homem com enchentes e a perda da qualidade de vida.
Para tentar minimizar a geração de passivos ambientais em Curitiba, em 2004
foi aprovado o Decreto Municipal 1153 que regulamenta a necessidade de todas as
atividades potencialmente poluidoras de obter o devido licenciamento ambiental,
onde estarão previstas as medidas de controle e monitoramento está. Neste Decreto
está previsto também a obtenção necessária da Licença de Desativação para
atividades que no encerrar de suas operações tenham a obrigação de reparar algum
dano ambiental causado.
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Mapa 13: Locais de potencial geração de passivos ambientais
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PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL
DIAGNÓSTICO
GESTÃO AMBIENTAL URBANA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O reconhecimento da necessidade de uma orientação educacional, como
estratégia para o convencimento da população para atuar como parceira da
Prefeitura na conservação do meio ambiente, teve início na década de 70 com o
Programa de Arborização Pública.
As primeiras propostas foram desenvolvidas pela Diretoria de Parques e
Praças direcionadas para as crianças, tanto em nível formal como não formal e
concentravam-se principalmente em datas comemorativas ou atividades pontuais
como distribuição de sementes e mudas. As orientações aconteciam nas visitas ao
Passeio Público, Parque São Lourenço, Parque da Barreirinha, Capão da Imbuia e
Estação Experimental de Piscicultura do Parque Iguaçu e enfatizavam principalmente
os aspectos da flora e fauna.
Em 1972, instituiu-se um concurso, a partir da Lei Municipal 4364, para
premiar no dia da árvore de cada ano, a árvore mais antiga e frondosa e o maior
bosque. O premiado deveria receber um diploma de protetor e amigo da natureza.
A transformação desta Diretoria em Departamento de Parques e Praças, Lei
5674 de 06/12/77, determina que a Educação Ambiental passe a ser uma atribuição
do Centro de Pesquisa em Recursos Naturais, localizado na reserva natural do
Capão da Imbuia.
Em 1979, este Departamento passa a ser denominado de Departamento de
Parques Praças e Preservação Ambiental, Decreto 1092 de 08 de agosto de 1979,
ampliando a sua esfera de atuação e reforçando a preocupação com a participação
comunitária em ações de preservação ambiental.

Em seu artigo 7º estipula o

desenvolvimento de programação de encontros, palestras e cursos sobre conduta,
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costumes e cuidados com os animais junto à comunidade, enquanto atribuição da
Diretoria de Zoológico e Defesa da Fauna.
A proposição do Município, em ofício de 2 de junho de 1980, para incorporar
o Capão da Imbuia ao Departamento de Parques, Praças e Preservação Ambiental
como Centro de História Natural, citava o convênio estabelecido anteriormente entre
o Município de Curitiba e o Estado do Paraná em 1960, e ressaltava que os
trabalhos

a serem desenvolvidos tinham como objetivo o desenvolvimento de

Educação Ambiental ao lado das suas atribuições específicas, dando continuidade
e aperfeiçoando o programa desenvolvido junto às escolas do Município, como
suporte ao currículo escolar.
Entretanto, a questão educativa começa a fazer parte das políticas de
preservação de áreas verdes, inserida na sua estrutura organizacional deste
Departamento em 1981 a partir do decreto 199, com a criação da Divisão de
Divulgação, Promoção e Educação Ambiental. O primeiro Programa de Educação
ambiental veio a ser formulado numa conjunção de esforços do Departamento de
Parques, Praças e Preservação Ambiental, Departamento de Desenvolvimento
Social e o Departamento de Educação. Este programa passa a contemplar uma
perspectiva mais abrangente da Educação Ambiental enquanto uma ferramenta
indispensável para uma formação cidadã continuada.
Contudo, os primeiros ensaios do que mais tarde viria a se constituir nos
programas de Educação Ambiental vieram com os novos conceitos urbanísticos e
com as preocupações ambientais emergentes. O envolvimento de outros públicos
para estas atividades torna-se imprescindível diante da necessidade de repassar as
informações também para o público adulto. Os professores da rede pública de ensino
começam a participar dos cursos ofertados para que pudessem atuar como
multiplicadores nas escolas.
Em 1986, a criação da Secretaria Municipal de Meio ambiente veio tornar esta
prática mais efetiva e organizada. A Educação Ambiental passa a constituir uma
divisão do Departamento de Pesquisa e Monitoramento, e desde então, os
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programas são ofertados para os diversos públicos e em vários locais, atendendo a
uma demanda cada vez maior, devido ao crescimento da cidade.
Estas iniciativas do município revelam o caráter pioneiro do seu entendimento
da Educação Ambiental como uma estratégia de envolvimento da população na
gestão urbana, como preconizada pela Política Nacional de Meio Ambiente de 1981
e ratificada pela Constituição Federal de 1988, no seu capítulo VI, inciso VI do
parágrafo 1º que determina ao Poder Público promover a Educação Ambiental em
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente.
A partir de 1989, vários programas, direcionados para a questão dos resíduos
sólidos foram implantados com muito sucesso devido ao engajamento da população.
O Programa “Lixo que não é lixo”, implantado em outubro de l989, e que teve como
símbolo a Família Folhas, constitui-se num marco de envolvimento da comunidade
na separação prévia dos materiais recicláveis para serem encaminhados para a
reciclagem. Para a população estabelecida em áreas de fragilidade ambiental e de
difícil acesso para os caminhões da coleta convencional foi implantado o Programa
Compra do Lixo, no qual a comunidade troca o seu lixo por cestas de alimentos. E, o
Câmbio

Verde

consiste

na

troca

de

materiais

recicláveis

por

produtos

hortifrutigranjeiros de estação.
Em 1989, a Educação Ambiental é inserida de forma interdisciplinar no
currículo das escolas municipais. Desta forma, a Educação Ambiental não se
constitui numa disciplina, mas em princípios que orientam a abordagem de todos os
conteúdos numa visão de totalidade. No início da década de 90, a Secretaria
Municipal de Educação (SME) implanta os Centros de Educação Integral que
possuíam espaços próprios para as atividades de Educação Ambiental. De acordo
com este princípio, a implantação do Programa “Lixo que não é Lixo” em 1989,
acontece a partir das escolas da Rede Pública Municipal.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem contribuído com atividades de
Educação Ambiental das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino através de
cursos e palestras para professores e visitas orientadas, trilhas, acantonamento e
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exibições de peças teatrais para os alunos, atendendo à Lei 7833 de 19 de
Dezembro de 1991, no seu Capítulo V, Artigo 45, que determina que a Educação
Ambiental será promovida na Secretaria Municipal da Educação de acordo com os
seus currículo e Programas em articulação com a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
Em 1990, decorrente do Programa Compra do Lixo, foi implantado o Programa
PIA Ambiental, Programa de Integração da Infância e da Adolescência, que tinha
como objetivo retirar as crianças das ruas, de 04 a 14 anos, envolvendo-os em
atividades de educação artística, reforço escolar, recreação e como prioridade a
Educação Ambiental. Atualmente este Projeto está sendo desenvolvido sob a tutela
da Secretaria Municipal da Educação.
A primeira reforma administrativa da Secretaria acontece em 1991 quando é
criada uma Divisão de Dinamização Cultural no Departamento de Zoológico e a
Educação Ambiental passa a ser implementada de forma sistematizada naquele
espaço.

Com a 2ª reforma administrativa em 1993, a Educação Ambiental

transforma-se em Gerência de Educação Ambiental do Departamento de Pesquisa e
Monitoramento.
Em 2006, é proposta a transformação da Gerência de Educação Ambiental em
Centro de Educação Ambiental, vinculado à Coordenadoria de Planejamento
Estratégico, visando maior unidade às ações de Educação ambiental que vêm sendo
desenvolvidas, ao mesmo tempo em que propicia uma maior integração com os
outros departamentos da Secretaria.
As ações educativas são organizadas de acordo com a área de atuação:
formal (nas escolas), comunitária (segmentos organizados da sociedade), em
unidades de conservação (nos parques e bosques) e pesquisa e produção de
material instrucional (pesquisa, acompanhamento e elaboração de materiais
informativos, de apoio didático).
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A prática de Educação Ambiental desenvolvida pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente tem como pressuposto o conceito de meio ambiente como o espaço
determinado ou percebido onde os elementos naturais e sociais estão em
permanente processo de relações e integração. Estas relações naturais, culturais,
tecnológicas, históricas e sociais implicam e m contínua transformação.
A Educação Ambiental que deriva deste conceito é percebida como um
processo educativo, contínuo e permanente que propicie, em nível individual e
coletivo, uma compreensão crítica do meio ambiente, permitindo ações conscientes e
participativas fundamentadas em valores, conhecimentos e habilidades de forma a
construir uma sociedade sustentável.
Cabe ressaltar que sociedades sustentáveis são aquelas que definem seus
próprios padrões de consumo e produção bem como de bem estar a partir de sua
cultura, desenvolvimento histórico e de seu ambiente natural (Chambers, 1986).
Programas e Projetos desenvolvidos atualmente pelo Centro de Educação ambiental:

PRESERVANDO NASCENTES
Objetivo – Efetivar a localização das nascentes das microbacias de Curitiba com o
registro da situação ambiental das mesmas visando à preservação ou a recuperação
destes patrimônios naturais. Foram cadastradas, no período compreendido entre
1998 a 2006, 182 nascentes.
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ADOTE UMA ÁRVORE
Objetivo - Envolver a comunidade em plantios de manutenção ou recuperação de
margens de rios e logradouros públicos para que assuma o compromisso de cuidado
com as mesmas.
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LIXO QUE NÃO É LIXO EM CONDOMÍNIOS
Objetivo – Orientar moradores e funcionários de condomínios residenciais e
comerciais sobre a importância da separação prévia do lixo domiciliar.
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CÂMBIO VERDE
Objetivo - Orientar os participantes do programa sobre a forma correta de separação
dos resíduos e disposição adequada dos mesmos.
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COMPRA DO LIXO
Objetivo – Orientar os participantes do programa sobre a forma correta de disposição
dos resíduos domiciliares para a melhoria da qualidade de vida em áreas de
fragilidade ambiental.
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PALESTRAS
Objetivo – Orientar a população sobre os programas desenvolvidos na cidade
propiciando a sua participação enquanto parceira da prefeitura na gestão ambiental
da cidade.
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PROGRAMA OLHO D’ÁGUA
Promover a Educação ambiental através do monitoramento da qualidade da água
dos rios da cidade.

OLHO D'ÁGUA
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Instituições
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Observação: No ano de 2004, a execução do programa foi repassada para a
Universidade Livre do Meio Ambiente, tendo monitorado 92 pontos. A sua ampliação,
enquanto uma das ações do programa “Nossa Água”, está prevista para a Bacia do
Rio Barigui em 2007, estendendo-se posteriormente às demais bacias.
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TRILHA INTERPRETATIVA
Objetivo - Desenvolver o sentimento de valorização e conservação das áreas verdes
no espaço urbano.

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
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ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE CURITIBA
O Programa de Educação Ambiental do Zoológico foi implantado em 1991 com os
seguintes objetivos:
-

Utilizar o espaço de maneira didática, transformando-o em sala de aula
aberta;

-

Repassar aos visitantes conhecimentos inerentes ao acervo de animais;

-

Promover o contato direto do visitante com alguns animais;

-

Buscar a interdisciplinaridade das áreas do conhecimento e seus conteúdos;

-

Valorizar hábitos culturais e cívicos da população, proporcionando resgate da
cidadania.

Atualmente vêm sendo desenvolvidos os seguintes projetos:
VISITAS EDUCATIVAS
Objetivo – Repassar informações sobre as espécies do acervo do zoológico, tais
como localização geográfica, suas relações com o meio e a importância do zoológico
na conservação das espécies.
ZOOLÓGICO
PESSOAS ATENDIDAS
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ACANTONAMENTO ECOLÓGICO
Objetivos – Informar e sensibilizar as crianças quanto às questões do meio ambiente
para o equilíbrio e sustentação da vida no planeta;
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ZÔO VAI À ESCOLA
Objetivo – perceber-se como integrante, dependente e agente transformador do
ambiente, identificando seus elementos e interações entre eles.
ZÔO VAI À ESCOLA
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OFICINA AMBIENTAL
Objetivo – Conhecer as características dos animais silvestres, exóticos e nativos, e
de alguns animais domésticos através de atividades lúdicas e recreativas.
OFICINA AMBIENTAL
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TEATRO NA ESCOLA
Objetivo - Informar sobre o tráfico de animais silvestres, sobre o maltrato dos animais
e sobre a preservação das espécies.

ZOOTERAPIA
Objetivo – Propiciar para crianças e adultos portadores de necessidades especiais
que não têm oportunidade de ir até o zoológico por serem portadoras de deficiências
físicas, mentais ou por permanecerem muito tempo em
momentos de distração e informação através do toque

tratamento hospitalar,
em

filhotes de animais

domésticos e alguns silvestres.
ZOOTERAPIA
PESSOAS ATENDIDAS
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JARDIM BOTÂNICO FRANCISCA MARIA GARFUNKEL RISCHBIETER
O Jardim Botânico Municipal Francisca Maria Garfunkel Rischbieter, criado em 1991,
inicia um Programa de Educação Ambiental através de visitas orientadas em 1992,
direcionadas para escolares. Nestas visitas, os alunos recebiam informações sobre o
histórico do local o acervo e as coleções.
Atendendo inicialmente a uma demanda espontânea, este trabalho passou a ser
desenvolvido de maneira mais efetiva através de agendamentos prévios a partir de
1995.
Mas, foi a partir da designação de uma equipe de Educação Ambiental para atuar
naquele local que as atividades passaram a ser ampliadas e sistematizadas.
Atualmente estão sendo desenvolvidos os seguintes projetos:
CURSOS PARA PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA
Objetivo – Capacitar professores de biologia e ciências para o desenvolvimento de
atividades lúdico-ambientais interdisciplinares e de atividades extraclasse nas áreas
verdes municipais como complementação curricular.
EMPRÉSTIMO DE ACERVO BOTÂNICO
Objetivo - Disponibilizar o acervo botânico na forma de excicatas (plantas
desidratadas, vídeos, entre outros) para escolas de ensino fundamental ao superior
para o enriquecimento da prática didática em sala de aula, e para eventos de
instituições diversas.
TRILHA NA FLORESTA COM ARAUCÁRIA
Objetivo – Possibilitar o conhecimento das principais espécies vegetais e animais da
Mata com Araucária e sensibilizar a população com relação ao desmatamento e à
poluição. Procura despertar a observação da natureza usando ao máximo o potencial
dos quatro sentidos.
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VISITA ORIENTADA NO JARDIM E MUSEU BOTÂNICO
Objetivo – Propiciar o acesso permanente da população às informações de temas
ambientais diversos como vegetação local, leis ambientais, espécies ameaçadas de
extinção entre outros, na forma de exposições.
EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo – Fornecer informações sobre a instituição e sua importância para a
conservação dos animais e vegetais, além de informações sobre as espécies do
acervo botânico para alunos do ensino fundamental.
SENTINDO E PERCEBENDO O AMBIENTE
Objetivo - Propiciar aos adultos de 3ª idade a oportunidade de relaxamento e
reflexão sobre o ambiente vivenciado no passado, o presente e o futuro abordando
mudanças nas gerações com relação aos bens de consumo e alterações no meio
ambiente nas últimas décadas.
APRENDENDO COM AS FOLHAS
Objetivo - Proporcionar aos alunos maior conhecimento da macro-anatomia das
folhas de árvores frutíferas naturais e introduzidas e o entendimento da preservação
ambiental.
FADA NATUREZA
Objetivo - Propiciar aos alunos da Educação Infantil, 1ª série do ensino fundamental
e alunos especiais o gosto pela natureza e a criação de uma consciência ecológica a
partir de uma experiência lúdica com informações sobre a mata com Araucária.
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VISITAS ORIENTADAS INSTITUCIONAIS
Objetivo - Divulgar informações sobre preservação ambiental e as funções do Jardim
Botânico para escolas e o público em geral.

JARDIM BOTÂNICO
PESSOAS
ATENDIDAS
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MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL CAPÃO DA IMBUIA - MHNCI
O trabalho de Educação Ambiental no Museu de História Natural Capão da Imbuia
teve início no ano de 1977 quando da transformação da diretoria de parques e
praças em departamento de parques e praças, incorporando a Educação Ambiental
ao Centro de Pesquisa em Recursos Naturais, localizado na Reserva Natural do
Capão da Imbuia.
Com a implantação da passarela externa “No Caminho das Araucárias” aberta ao
público em 1992, aumentou o número de visitantes e passou-se a fazer um
atendimento a grupos de estudantes. Mas, as atividades regulares de Educação
Ambiental do Museu de História Natural Capão da Imbuia tiveram início em outubro
de 1995 com a abertura da exposição interna “Ecossistemas Brasileiros” e com a
implantação de um programa que visava atender a demanda das escolas de Curitiba
por um projeto diferenciado de educação.
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO:
VISITAS AO SETOR EXPOSITIVO
Objetivo – Transmitir conhecimentos sobre os principais ambientes brasileiros
reproduzidos com dioramas, plantas desidratadas e animais taxidermizados.
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - VISITA ORIENTADA
PÚBLICO VISITANTE
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VISITAS ORIENTADAS NA TRILHA
Objetivo - Proporcionar aos alunos de 3ª série do ensino fundamental acesso às
informações sobre a floresta com araucária e do acervo zoológico.

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - VISITAS ORIENTADAS

ESTUDANTES
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EMPRÉSTIMO DO ACERVO BIOLÓGICO
Objetivo – Enriquecer a prática didática em sala de aula a partir da disponibilização
do acervo zoológico na forma de animais taxidermizados, além de diversos kits
didáticos, vídeos, textos e painéis.

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
KITS PARA
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CONCLUSÃO
O Estatuto da Cidade ao estabelecer como diretriz o processo de construção das
“Cidades Sustentáveis” ratifica a necessidade da implantação da uma Política
Municipal de Educação Ambiental como uma estratégia que possibilite a integração
de conceitos e práticas para a concretização desta diretriz.
A consolidação desta Política vem ampliar os bons resultados dos Programas de
Educação Ambiental que desde a sua implantação, podem ser constatados pela
adesão da comunidade curitibana às propostas de meio ambiente desenvolvidas
para a cidade.
Neste ano, a mudança organizacional instituindo o Centro de Educação Ambiental
certamente contribuiu para uma permanente discussão entre os vários atores
envolvidos nos processos de Educação Ambiental da Secretaria potencializando as
nossas ações.
Contudo, face ao contínuo crescimento da população sentimos a necessidade de
ampliar a nossa capacidade de atuação com a adoção de estratégias mais
abrangentes:
- A veiculação sistemática de temas ambientais nos meios de comunicação de
massa, por exemplo, podem se constituir em excelentes recursos na formação de
uma consciência ambiental coletiva.
- Um processo dialógico mais eficiente com a comunidade poderia estar sendo
desenvolvido a partir da criação de fóruns regionalizados de discussão sobre o
ambiente urbano.
- A necessidade de um incremento da estrutura atualmente existente também tem
sido uma exigência da crescente demanda pelos nossos serviços.
- O estabelecimento de redes a partir da formação continuada de multiplicadores dos
diversos segmentos da sociedade civil organizada.
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RESÍDUOS SÓLIDOS
INTRODUÇÃO
O contínuo crescimento populacional e o padrão de consumo predominante na
sociedade atual resultam em um incremento na produção de alimentos e bens de
consumo. Em decorrência deste cenário, mais matérias-primas são transformadas
em produtos acabados, gerando maiores quantidades de resíduos.
É competência do Poder Público Municipal estabelecer diretrizes e executar
medidas para o gerenciamento destes resíduos, que visem à conservação do meio
ambiente.
No entanto, face ao intenso processo de urbanização dos municípios da
Região Metropolitana de Curitiba - RMC, a gestão dos resíduos sólidos passou a ser
discutida também no âmbito desta região, com o intuito de desenvolver políticas
integradas para equacionamento do problema.
Através de programas e projetos diferenciados, Curitiba vem conseguindo
minimizar ao longo dos anos os impactos decorrentes deste aumento no volume de
resíduos gerado.
Para este diagnóstico serão considerados resíduos sólidos aqueles nos
estados sólidos ou semi-sólidos, que resultam de atividades de origem doméstica,
comercial, industrial, hospitalar, agrícola, de serviços ou varrição.
Devido às estratégias de gestão diferenciadas adotadas pela PMC, seja em
razão das características dos diversos resíduos, seja em razão da singularidade das
atividades geradoras, este documento apresenta separadamente o diagnóstico das
seis classes de resíduos, abaixo relacionadas:
-

Resíduos Orgânicos;

-

Resíduos Recicláveis;

-

Resíduos Vegetais;

-

Resíduos de Serviços de Saúde;
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-

Resíduos de Construção Civil;

-

Resíduos Perigosos.

RESÍDUOS ORGÂNICOS
O gerenciamento dos resíduos sólidos orgânicos no Município de Curitiba é
parte de um contrato de prestação de serviços, do qual atualmente é detentora a
empresa Cavo Serviços e Meio Ambiente S.A. Através deste contrato, a empresa se
responsabiliza, entre outros serviços, pela coleta porta-a-porta dos resíduos
orgânicos, que hoje atende a 99,7% dos domicílios do município, segundo dados do
IBGE. Para atender a população de áreas não-urbanizadas e de difícil acesso ao
caminhão da coleta regular, foi criado, em 1989, o Programa Compra do Lixo,
através do qual a população recebe da Prefeitura produtos hortifrutigranjeiros da
época ao entregar o resíduo orgânico devidamente separado nos pontos de coleta.
Em 2004, a SMMA estabeleceu, através do Decreto Municipal 983, como 600
litros por semana o volume máximo a ser disposto à coleta domiciliar. Os geradores
não enquadrados neste perfil são obrigados a apresentar a SMMA seus Planos de
Gerenciamento, no qual estabelecem critérios para triagem, acondicionamento,
transporte e destinação final do resíduo.
Buscou-se com o Decreto Municipal 983 o incremento do índice de separação
do resíduo na fonte e a conseqüente redução do volume de material destinado ao
Aterro Sanitário da Caximba que recebe todo o volume de resíduos orgânicos gerado
no Município de Curitiba e de outros 14 municípios da Região Metropolitana - RMC.
O Aterro Sanitário recebe hoje aproximadamente 2.400 toneladas diárias de
resíduos, das quais cerca de 25% provêm da RMC (Mapa 14). Implantado em 1989,
o Aterro sofreu duas ampliações e atualmente estão sendo concluídas as obras da 2ª
Etapa da Fase III de ampliação. Desta forma, espera-se que sua vida útil se
prolongue até 2008. Outra medida adotada com o mesmo intuito foi o início da
cobrança de uma taxa de utilização do Aterro aos demais municípios usuários,
proporcional às respectivas quantidades depositadas.
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No que se refere à operação do Aterro Sanitário da Caximba, os
monitoramentos previstos no TAC firmado com o IAP vêm sendo realizados e as
demais exigências cumpridas, exceção feita aos parâmetros de lançamento do
efluente tratado exigidos pelo IAP e CONAMA 357/04, devido à baixa eficiência do
sistema de tratamento. Outra dificuldade é a impossibilidade de atendimento ao item
4 do TAC (recirculação do chorume para o corpo do Aterro). O IAP tem
conhecimento do fato, pois a questão foi amplamente discutida entre os técnicos dos
dois órgãos.
Os estudos e pesquisas para caracterização e desenvolvimento de processos
de tratamento do chorume poderão ser viabilizados através de parcerias com
universidades e institutos interessados.
Em Curitiba, a nova campanha do “Programa Lixo que não é Lixo”, lançada
oficialmente em março de 2006, também visa à sensibilização da população de modo
que a separação dos resíduos seja realizada de maneira mais eficiente para o
melhor aproveitamento dos resíduos recicláveis e a redução do volume depositado
no Aterro.
Paralelamente, o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos foi reativado
no corrente ano de 2006 com a participação dos 15 municípios usuários do Aterro
com o objetivo de se discutir as novas tecnologias disponíveis no mercado para
destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Desta maneira, procura-se encontrar
uma solução conjunta que, além da possibilidade de gerar receita para os municípios
integrantes, ainda minimizará a necessidade do uso de um aterro sanitário.
A iniciativa privada, por sua vez, também vem buscando alternativas para
destinação destes resíduos, razão pela qual já está em funcionamento no município
de São José dos Pinhais a primeira planta de compostagem da RMC.
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Taxa de Crescimento Anual
ATERRO SANITÁRIO DA CAXIMBA
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ORIGEM DOS RESÍDUOS DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO DA CAXIMBA
(2006)
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Mapa 14: RMC e a localização do Aterro da Caximba
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EVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA NO VOLUME DE RESÍDUOS DESTINADO
AO ATERRO SANITÁRIO DA CAXIMBA
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RESÍDUOS RECICLÁVEIS
A coleta de resíduos recicláveis foi implantada no Município de Curitiba em 13
de outubro de 1989 e é denominada “Programa Lixo que não é Lixo”.
A exemplo da coleta domiciliar de resíduos orgânicos, a coleta de resíduos
recicláveis é realizada porta-a-porta pela empresa Cavo Serviços e Meio Ambiente
S.A, detentora do contrato de prestação de serviços com término previsto para o final
de 2009. A coleta, que abrange 99,7% dos domicílios, obedece a um plano
específico (Mapa 12) que estabelece os 108 setores de coleta, nos quais a
freqüência de coleta varia de uma a três vezes por semana, sendo realizada tanto no
período diurno como vespertino, conforme segue:
•

22 setores com coleta três vezes por semana;

•

46 setores com coleta duas vezes por semana;

•

40 setores com coleta uma vez por semana.

O Programa Câmbio Verde foi implantado em 1991 e consiste na troca de
resíduos recicláveis por produtos hortifrutigranjeiros da época. Atualmente existem
78 pontos de troca, nos quais mensalmente são beneficiadas cerca de 7.000
pessoas e distribuídas aproximadamente 44 toneladas de alimento (Mapa 13).
Os resíduos recicláveis são coletados por 23 caminhões baús destinados
exclusivamente para execução deste serviço. Parte dos resíduos recicláveis
coletados pelo Município é encaminhada à Unidade de Valorização de Resíduos
Recicláveis, gerenciada pela Fundação de Ação Social - FAS. Localizada em Campo
Magro, distante 30 Km de Curitiba, a Unidade é responsável pela triagem dos
resíduos e posterior comercialização com a indústria de reciclagem ou grandes
aparistas. A outra parte é vendida a 21 depósitos que realizam o mesmo
procedimento.
Os empreendimentos que geram resíd uos recicláveis em quantidade superior
à prevista no Decreto Municipal 983/04 apresentam nos seus Planos de
Gerenciamento, submetidos à análise da SMMA, diversas alternativas encontradas
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para sua destinação adequada, segundo as tecnologias disponíveis e o mercado
existente. Alguns resíduos potencialmente recicláveis, no entanto, como as
embalagens cartonadas de leite longa vida, ainda carecem de um gerenciamento
eficiente, no qual os fabricantes devem desempenhar um papel fundamental, sendo
responsáveis pela sua coleta e destinação.
A nova campanha do “Programa Lixo que não é Lixo”, lançada em março de
2006, tem como objetivo incrementar a separação do resíduo reciclável na fonte, de
modo a reduzir o material destinado ao Aterro da Caximba e aumentar os índices de
reciclagem.
Para atender à oferta de resíduos recicláveis que se espera atingir com a
campanha, está em fase final de desenvolvimento um projeto da Prefeitura Municipal
de Curitiba, com apoio de empresários locais do setor, que visa à organização dos
coletores informais através de cooperativas, de modo que se agregue um maior valor
aos resíduos e melhore as condições sociais das famílias envolvidas.
Também há a necessidade de se efetuar um estudo que contemple a
caracterização detalhada do resíduo destinado ao Aterro da Caximba e a análise das
técnicas de reciclagem disponíveis, bem como das perspectivas de mercado para
estes produtos.
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Mapa 15: Setores de coleta de resíduos recicláveis
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Mapa 16: Localização dos pontos de coleta dos programas Compra do Lixo e Câmbio Verde
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RESÍDUOS VEGETAIS
Em meados de 2005, com a iminência da saturação da área do Parque
Náutico, utilizada desde 1991 como Depósito de Resíduos Vegetais, a SMMA iniciou
os trâmites para terceirização da destinação final deste material. Assim, no início de
2006 a empresa RECICLOM, vencedora do processo licitatório, passou a receber e
processar (triturar) resíduo coletado na cidade. O volume recebido pela empresa
cresceu desde o início de sua operação devido a alguns ajustes que se fizeram
necessários em seu sistema de tratamento e hoje já representa 100% do volume
coletado.
O sistema de coleta do município, cuja programação é definida a partir das
solicitações dos munícipes, teve sua frota de caminhões incrementada no início de
2006 com o intuito de suprir a intensa demanda. Entretanto a eficiência ainda não
atingiu o nível desejado por conta do grande volume de resíduos dispostos para
coleta sem solicitação.
RESÍDUO VEGETAL - DESTINAÇÃO TERCEIRIZADA
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RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS
O serviço de coleta especial hospitalar foi implantado no município de Curitiba
em 1º de dezembro de 1988 simultaneamente à implantação da Vala Séptica,
localizada na Cidade Industrial de Curitiba, para onde era destinado o volume
coletado. Em 1994, constatada a necessidade de se reduzir o volume destinado à
Vala e garantir um melhor controle de contaminação, os resíduos infectantes
passaram a sofrer um processo de incineração.
Apesar da redução do volume, o fechamento da Vala Séptica, que também
recebia o RSS gerado por outros 14 municípios da RMC, foi objeto de um Termo de
Ajustamento de Conduta estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC
e o Ministério Público, o que levou o município a exigir dos estabelecimentos
geradores de RSS, no fi nal de 2004, a apresentação de Planos de Gerenciamento de
RSS - PGRSS que definissem critérios de triagem, acondicionamento, transporte e
destinação final adequados. Com o fechamento da Vala Séptica em abril de 2005 e o
fim da coleta especial, os RSS gerados no município passaram a ser transportados
pelas 5 empresas licenciadas em Curitiba e destinados a sistemas de por
microondas, incineração e autoclave, todos também devidamente licenciados. Estes
sistemas possibilitam a inertização e descaracterização do resíduo que é,
posteriormente, destinado ao Aterro Sanitário da Caximba. Uma parcela destes
resíduos é encaminhada para tratamento fora do Estado do Paraná.
Uma comissão multidisciplinar composta de técnicos da SMMA e da
Secretaria Municipal de Saúde - SMS procedeu à análise de quase 1000 PGRSS o
que permitiu à SMMA notificar os estabelecimentos que não haviam entregado seus
Planos. Hoje, o monitoramento destes estabelecimentos é feito através da avaliação
dos relatórios mensais apresentados pelas empresas transportadoras com dados
detalhados referentes à quantidade de RSS gerado por cada estabelecimento.
Desta forma, o Município de Curitiba está atendendo quase em sua totalidade
aos dispostos na Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA
283 de 2001 e na Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
306 de 2004. No entanto, a destinação de carcaças de animais ainda carece de
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solução. Embora a Resolução ANVISA 306/04 estabeleça uma destinação
diferenciada para carcaças de animais mortos por epidemias relevantes, hoje uma
grande parte das carcaças está sendo destinada ao Aterro Sanitário da Caximba, por
insuficiência dos sistemas licenciados.
Há necessidade de um estudo conclusivo a respeito das epidemias relevantes
a fim de fornecer subsídios para tomada de decisão quanto à destinação das
carcaças de animais que poderá ser realizado sem ônus para o município através de
parcerias com instituições acadêmicas.
CRESCIMENTO ANUAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
1989 a 2004 (em t/mês)
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RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC
As diretrizes para o gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - RCC
nos municípios brasileiros foram estabelecidas pela Resolução CONAMA 307 de
2002. O Município de Curitiba, entretanto, já havia demonstrado sua preocupação
com o tema em 1992 quando da publicação da Lei Municipal 7.972 que dispunha
sobre o transporte de resíduos. Os critérios para destinação destes resíduos foram
contemplados mais tarde através do Decreto Municipal 1.120 de 1997 e da Lei
Municipal 9.380 de 1998. O Decreto Municipal 1.068 de 2004, por sua vez, instituiu o
Plano Integrado de Gerenciamento de RCC no município, regulamentando as
diretrizes da Resolução CONAMA 307.
A implementação deste Plano, no entanto, ainda depende de uma série de
definições referentes aos seus dois componentes, os Projetos de Gerenciamento de
RCC e o Programa de Gerenciamento de RCC, objeto da Lei Municipal 11.682 de
2006.
O Programa, responsabilidade do município para atender aos pequenos
geradores, é objeto de um estudo para definição da melhor alternativa quanto a sua
destinação final. Existe a possibilidade de uma solução conjunta com a Secretaria
Municipal de Obras Públicas - SMOP, em virtude do grande volume por ela gerado,
atualmente ainda maior por conta das obras da Rede Integrada de Transporte, parte
integrante do Programa de Transporte Urbano de Curitiba.
Os Projetos, por sua vez, devem ser elaborados e, após aprovação do órgão
municipal competente, por ocasião da obtenção do Alvará da obra ou da Licença de
Instalação, implementados pelos geradores. Enquanto no segundo caso os Projetos
já estão sendo cobrados, no primeiro ainda há uma pendência quanto ao
monitoramento de sua implementação que será feito por um sistema informatizado,
em fase de desenvolvimento.
Hoje, uma parcela dos RCC vem sendo depositada de maneira inadequada
em cursos d’água, fundos de vale, bosques e aterros clandestinos. A SMMA, além de
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atender às denúncias relativas a estas irregularidades, realiza operações em parceria
com a Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, a Diretoria de Trânsito DIRETRAN e o Batalhão de Polícia Trânsito - BPTRAN, a fim de coibir a disposição
irregular de RCC.
Os demais RCC gerados em Curitiba seguem tendo como destinação regular
mais comum os aterros licenciados para sua disposição. Além destes aterros,
diferentes alternativas de destinação vêm sendo viabilizadas gradativamente. Desde
o início de 2006, uma pedreira em atividade no município de São José dos Pinhais
está licenciada para o recebimento destes resíduos para futuro beneficiamento ou
recuperação ambiental. Além desta pedreira, outras 4 estão em processo de
licenciamento ou em fase de estudo de viabilidade. Neste ano, foi instalada em
Colombo a primeira Usina de Reciclagem de RCC, já em fase de operação de
recebimento destes resíduos.
A SMMA, em parceria com a SMOP, principal gerador de RCC da PMC, em
razão de suas obras de edificação, pavimentação e saneamento, está estudando
ferramentas para incentivar a implementação de novas tecnologias de reciclagem no
município, que possam atender à oferta existente de RCC.
RESÍDUOS PERIGOSOS
Em 21 de setembro de 1998, foi criado o Programa Coleta Especial de
Resíduos Domiciliares (Resíduos Tóxicos). O caminhão da coleta especial segue
escala pré-determinada, permanecendo em um dos 24 terminais de ônibus da são
aceitam-se pilhas, baterias, toners, tintas, embalagens de inseticidas, remédios
vencidos e lâmpadas fluorescentes, em quantidades máximas determinadas pelo
MALP.
Devido ao alto custo de tratamento destes resíduos, encaminhados a uma
Central de Tratamento de Resíduos Industriais - CTRI, o programa ainda tem uma
abrangência limitada, de difícil acesso para grande parte da população. O
crescimento contínuo da quantidade recolhida nos terminais, no entanto, comprova a
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crescente conscientização da população e a possibilidade de se implementar um
programa com maior alcance.
Este ano, o programa foi ampliado com a inclusão dos óleos de cozinha resíduo comumente encaminhado de forma irregular à Rede Coletora de Esgotos entre os resíduos recebidos nos terminais. O volume coletado deste resíduo é
encaminhado para a reciclagem, onde é transformado em sabão, detergente e
matéria-prima para fabricação de outros produtos.
Paralelamente, os geradores não atendidos pelo Programa de Coleta
Especial, buscam alternativas para a correta destinação destes resíduos. Além das
CTRIs, estes geradores têm como alternativa para parte destes resíduos o coprocessamento em fornos de cimento.

CRESCIMENTO DA COLETA ESPECIAL DE
RESÍDUOS PERIGOSOS (em kg/mês)
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Mapa 17: Pontos de coleta especial
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RUÍDO URBANO
INTRODUÇÃO
O presente estudo versa sobre o assunto de ruídos no Município de Curitiba,
como um dos indicadores ambientais e, por conseguinte, da qualidade de vida da
população residente e em trânsito na cidade. Foram descritos neste estudo os
problemas relacionados à exposição do indivíduo aos mais variados ruídos das
grandes metrópoles, tanto para cidadãos residindo, trabalhando ou transitando pelas
diferentes regiões urbanas, resultando num compêndio das condições acústicas
urbanas atuais e dos prejuízos ao bem estar e sossego público relacionados às
emissões sonoras.
O SOM
Som é toda vibração acústica capaz de produzir sensações auditivas. O
sistema auditivo, ao se deparar com as ondas sonoras numa determinada distância,
sofre o impacto da pressão proporcionada pelas mesmas, através da membrana do
tímpano, momento em que esta vibra na mesma freqüência que o objeto ou
instrumento produtor do som. O som mais fraco que o ouvido humano pode detectar
é de 20 milionésimos de um Pascal (Pa), podendo ser toleradas pressões acima de
um milhão de vezes mais altas que essa.
Devido

à

dificuldade

de

se

expressar

tais

valores,

foi

adotada

internacionalmente a apresentação das medições em decibel (dB), que não é uma
grandeza linear, como por exemplo, massa-kg ou velocidade-m/s,mas apenas uma
unidade de medida que nos apresenta o quanto um som é maior ou menor que outro
do mesmo tipo.
O ouvido humano é capaz de responder a uma faixa freqüência de
aproximadamente 20 Hz a 20.000 Hz, sendo que para 1.000 Hz temos a maior
sensibilidade auditiva, também havendo boa percepção para freqüências mais altas,
acima de 1.000 Hz. Para as freqüências abaixo de 400 Hz esta percepção é
reduzida.
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A curva de ponderação “A” é um filtro para a medição da pressão sonora que
prioriza as freqüências percebidas pelos seres humanos, sendo por este motivo
amplamente utilizada para avaliações acústicas em comunidades e avaliações
ambientais. Desta forma o nível de pressão sonora é expresso em dB(A).
Nos dias atuais, em função da grande concentração populacional nos centros
urbanos, as mais diversas atividades são desenvolvidas paralelamente. Como
vivemos em uma sociedade, o relacionamento interpessoal é inevitável e desta forma
criam-se alguns conflitos de culturas. Por esta e outras razões foram estabelecidas
regras, através de legislação regulamentando o controle dos ruídos urbanos, visando
a proteção do bem estar e o sossego público.
LEGISLAÇÃO
A cidade de Curitiba iniciou a regulamentação do controle das fontes fixas de
poluição sonora por meio da Lei Municipal 2.733/1965, a qual passou a ser
amplamente aplicada a partir de 1986, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
através

da

fiscalização

e

do

licenciamento

das

atividades

consideradas

potencialmente geradoras de poluição sonora.
Em 1992 foi elaborado o primeiro diagnóstico de ruídos urbanos para Curitiba,
o qual teve como base o levantamento dos ruídos gerados pelas atividades
desenvolvidas na cidade, com o intuito de aperfeiçoar as ações de controle
ambiental, atualizar as estratégias de monitoramento e desta forma sugerir novos
limites de ruídos para os diferentes zoneamentos urbanos.
A partir deste diagnóstico foi revogada a Lei 2.733/1965, por meio da
publicação da Lei Municipal 8.583/1995, a qual demonstrou um grande avanço
técnico com o incremento de restrições sugeridas por normas técnicas brasileiras e
em função do avanço tecnológico.
Em 2000 foi alterada a lei de zoneamento e uso do solo, ponto de partida para
nova revisão da legislação de ruídos urbanos.
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A legislação atualmente em vigor no município de Curitiba, Lei 10.625/2002,
que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e sossego público, tem
basicamente a sua aplicação sobre as ditas fontes fixas. São exemplos de fontes
fixas de poluição sonora bares, casas de espetáculos artísticos, indústrias, templos
religiosos, pátios e ginásios escolares, auditórios, academias de ginástica, sistemas
de condicionamento de ar e equipamentos diversos, estádios desportivos,
estacionamentos e lava-car, postos de gasolina, obras, comemorações com queima
de fogos, shows ao ar livre, ruídos gerados por animais, etc.
Para as fontes móveis não há aplicação desta lei municipal, pois para veículos
automotores, motocicletas, trens e aeroplanos, existem legislações federais
específica, caracterizadas pelas Resoluções CONAMA, em especial a Resolução nº
001/1993 e alterações posteriores, que estabeleceram procedimentos e limites
máximos para o controle e fiscalização da emissão de ruído dos veículos
automotores. São exemplos de fontes móveis geradoras de ruídos a frota veicular,
transporte coletivo, de cargas, movimentação ferroviária e aeroviária, carros de
publicidade sonorizada, entre outros.
A Lei Municipal 10.625/2002 estabelece níveis de pressão sonora para os
diversos zoneamentos da cidade, procurando compatibilizar o ruído gerado à
característica vocacional do setor em questão. São estabelecidos os períodos diurno,
vespertino e noturno compreendido das 07h01 às 19h00, das 19h01 às 22h00 e das
22h01 às 07h00 respectivamente. Cada qual possui limites de pressão sonora,
considerando o zoneamento em questão, conforme tabela da referida legislação
(mapa 18).
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Mapa 18: Níveis de pressão sonora
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Este mapa concentra os zoneamentos de mesmos níveis de pressão sonora,
apresentando as macro-regiões formadas. Porém estas macro-regiões não
apresentam os setores com restrições diferenciadas das demais por uma questão de
simplificação visual. São exemplos de setores especiais: o Setor Especial Novo
Rebouças, os Setores Especiais das Vias de Ligação Prioritárias, Setoriais e
Coletoras.
As medições dos níveis de pressão sonora são realizadas por profissionais
habilitados, através de aparelho específico para tal, popularmente conhecido por
decibelímetro, o qual expressa os valores medidos em Leq – Nível sonoro
equivalente.
Este Leq corresponde à energia sonora média, que leva em consideração as
variações da pressão sonora no intervalo de tempo da avaliação. Quando a curva de
ponderação utilizada é a “A”, este Leq correlaciona bem o ruído avaliado com os
efeitos sobre os seres humanos.
Conforme estabelecido pela legislação, tem-se a possibilidade de realização
da medição a 5,0 metros das divisas do imóvel poluidor, ou no interior do limite real
da propriedade onde ocorre o incômodo, de acordo com as normas técnicas
vigentes.
Há algumas particularidades que caracterizam exceções legais, as quais vão
desde as manifestações cívicas e tradicionais como o carnaval e o ano novo,
passando por manifestações trabalhistas e eleitorais, zonas de silêncio e setores
especiais criados para alguma finalidade específica; as sirenes utilizadas em viaturas
de polícia, bombeiros e ambulâncias, e até mesmo sistemas de alarmes tem
condições diferenciadas de restrições.
EFEITOS NO INDIVÍDUO
A questão do incômodo extrapola as determinações constantes em qualquer
legislação que verse sobre o assunto poluição sonora, uma vez que o atendimento
aos níveis estabelecidos em legislação não necessariamente é suficiente para
promover o bem estar e o sossego público. Trata-se aqui de uma questão subjetiva,
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diretamente ligada a sensibilidade de cada pessoa, devendo-se ainda considerar o
estado psicológico do indivíduo, pois sons agradáveis para uns podem ser motivo de
incômodo para outros.
Ainda que as baixas emissões sonoras não sejam diretamente prejudiciais à
audição, elas podem causar incômodos e prejudicar a população nas mais diversas
circunstâncias, dependendo do tipo de ruído, do tempo de exposição, dos horários
de ocorrência, das distâncias à fonte ruidosa, das freqüências do som, etc.
Os efeitos psicológicos e fisiológicos do ruído que são nocivos à saúde podem
ser entendidos com clínicos e não clínicos.
EFEITOS CLÍNICOS
•

Hipoacusia: diminuição da capacidade auditiva que poderá ser temporária

ou permanente, dependendo do tempo de exposição e da intensidade;
•

Presbiacusia: perda auditiva adquirida com a idade até então considerada

normal;
•

Hipertensão arterial;

•

Stress;

•

Taquicardia;

•

Baixo rendimento intelectual e físico;

•

Alteração do ritmo respiratório;

•

Diminuição da secreção salival;

•

Dificuldades com o aparelho digestivo;

•

Acidentes cardiovasculares;

•

Acidentes neurológicos.
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EFEITOS NÃO CLÍNICOS
•

Perda da concentração;

•

Interferência na comunicação;

•

Dificuldade na inteligibilidade da fala;

•

Dificuldade na aprendizagem quando ocorre próximo de escolas;

•

Retardo da maturação intelectual;

•

Desatenção no trânsito;

•

Fadiga no final de um dia de trabalho.

OUTROS EFEITOS NÃO FISIOLÓGICOS
•

Conflitos entre vizinhos;

•

Multas sob o ponto de vista econômico;

•

Comprometimento da qualidade de vida;

•

Perturbação da vida animal.

A poluição sonora pode deixar resíduos ou malefícios ligados à saúde pública;
pois uma vez controlada a fonte da emissão sonora e cessada a percepção deste
ruído, suas conseqüências podem permanecer e prejudicar a coletividade.
CONSTATAÇÕES DE RAZÕES PARA O AUMENTO DA POLUIÇÃO SONORA E
INICIATIVAS PARA REDUÇÃO DA OCORRÊNCIA DESTAS
Inicialmente devem ser apontados os locais de ocorrência de maior nível de
pressão sonora e situações críticas como zonas de silêncio ou zoneamentos
estritamente residenciais sob influência de elevados níveis de ruído. Posteriormente,
podem ser previstas ações para planejamento urbano e mitigadoras como, por
exemplo, instalação de barreiras acústicas, rebaixamento de trechos viários, ou
inclusive mudando-se a cultura da construção civil, visando um maior cuidado na
seleção de materiais e projeção das edificações, de forma a evitar a invasão de
ruídos externos.
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Para a frota veicular podem ser adotadas medidas educacionais e de controle
da poluição sonora como: evitar acelerar o carro enquanto este estiver parado, evitar
freadas bruscas, minimizar o uso da buzina, controlar o volume do aparelho de som,
revisar freqüentemente o motor e o escapamento do seu carro, restringir
modificações no motor e silencioso, procurar alternativas para diminuição da frota
veicular e renovação da frota remanescente, assim como implementar a inspeção
anual veicular. Os ruídos gerados a partir de veículos de transporte, sinalizações de
trânsito verticais e horizontais e seus complementos sonoros, avisos sonoros de
emergência e outras ainda necessitam melhorias de tecnologia para minimização
dos ruídos urbanos. Lembramos que muitos destes dispositivos são criados para
suprir as deficiências pessoais, como de deficientes visuais, por exemplo, ou pela
inexistência de artifício que venha a substituir estes.
Ainda citamos como iniciativa de educação ambiental, urbana e social os
relógios acústicos, que são instrumentos pontuais de apresentação dos níveis de
ruído gerados a partir do seu entorno, tentando despertar nos cidadãos a
preocupação com a qualidade de vida em nosso dia a dia. Promove a interação
instantânea do indivíduo com a emissão sonora, através da apresentação das
medições em tempo real, aumentando a percepção do indivíduo para com o meio em
que está inserido.
DA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTÃO DOS RUÍDOS URBANOS
A Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente tem como atribuição monitorar os ruídos urbanos, seja por meio de
acompanhamento

para

fins

de

licenciamento

ambiental

das

atividades

potencialmente poluidoras, as quais são definidas em regulamento próprio; como
pela fiscalização das atividades denominadas incômodas, as quais são denunciadas
junto à central de atendimento à população (Central 156). Quando há constatação de
contrariedade das disposições legais, são aplicadas sanções administrativas
cabíveis, como notificações, multas, paralisação das atividades incômodas, negativa
de licenciamento ambiental, cassação de alvará de funcionamento, entre outras
penalidades previstas nas leis ambientais.
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Uma vez constatada a infração ambiental, o responsável deve solucionar esse
problema com o controle de poluição sonora, que é obtido na maioria das vezes pela
minimização dos ruídos na fonte, ou seja, controlando a causa do problema e
reduzindo o incômodo da coletividade. Outra forma de contenção sonora é a
minimização do incômodo individualmente, ou seja, o controle do alvo da poluição:
residências, funcionários; o que é mais utilizado nas empresas (em questões
trabalhistas), quando não há a possibilidade de diminuir o ruído por enclausuramento
ou confinamento acústico da fonte ruidosa.
A partir dessa característica, foi verificado que um fator determinante para a
qualidade de vida da população é o avanço das tecnologias empregadas na acústica
das edificações, principalmente em residências e locais onde se preza o silêncio
como escolas, bibliotecas, hospitais, entre outros; pois em muitas regiões dos
grandes centros urbanos a redução das fontes sonoras simplesmente não é
tecnicamente possível, ou iria de encontro com o adensamento populacional e os
prejuízos sonoros decorrentes das necessidades desta população em crescimento.
Podemos perceber as variações de registros de reclamação, em função das
diversas atividades caracterizadas como incômodas do aspecto sonoro, que tem
agravamento nos períodos noturnos, conforme gráficos a seguir.
Estes gráficos representam as médias de reclamações para as mais diversas
atividades potencialmente geradoras de poluição sonora. O primeiro gráfico trata das
reclamações para os períodos vespertino e noturno, registradas no período de
janeiro a julho de 2006 junto à central de atendimento de atendimento à população
(Central 156). O segundo gráfico trata das reclamações para o período diurno
registradas no período de janeiro a julho de 2006, acompanhadas pela Divisão de
Fiscalização da SMMA.
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Reclamações nos Períodos Vespertino e Noturno
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Gráficos 32 e 33
Fonte: SMMA – Divisão de Fiscalização, 2006
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Para os períodos vespertino e noturno, vemos que o percentual de “outros”
tipos de reclamação corresponde a 19,86% do total das reclamações destes
períodos. Esclarecemos que, neste campo são enquadrados ruídos diversos os
quais acabam sendo classificados como poluição sonora e desta forma registrados,
porém tratam-se em sua maioria de ruídos gerados por problemas de desordem
social ocasionando perturbação do sossego público, como algazarras, gritos,
frenagem e aceleração de veículos, movimentação externa de casas noturnas, entre
outros.
Existem flutuações e variações nos incômodos as quais são objetos de
diferenças sazonais ou temporais, causadas por datas comemorativas, momentos
cívicos e manifestações coletivas, em especial às que geram modismos em certos
segmentos do comércio como farmácias, lojas de departamentos, concessionárias
de veículos, etc. Hoje em dia nos encontramos no front de uma guerra sonora
caracterizada pela atuação agressiva da propaganda, com uso de equipamentos
sonoros em função da concorrência de mercado. Isso acaba atingindo não somente
os transeuntes e clientes em potencial, mas impõe uma situação incômoda para todo
o entorno do local, na ânsia do êxito comercial.

CONCLUSÕES
A administração pública realiza as mais diversas formas de controle dos
abusos relacionados à emissão de ruídos urbanos, dentro das previsões legais e
condições administrativas. Faz-se necessária à atuação constante da população
neste processo, pois os reclamantes atuam como indicadores a partir dos quais esta
secretaria define estratégias e planeja suas ações, bem como promove o
acompanhamento e o controle das medidas de atenuação sonora, sempre visando o
bem estar e o sossego público. Estas políticas de atuação e monitoramento são
refletidas num ambiente salubre e agradável que por sua vez, demonstra a qualidade
de vida de toda uma população.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
A organização do espaço urbano com preocupação ambiental se faz presente
em Curitiba desde 1886, quando Presidente Taunay entregou à cidade o Passeio
Público, parque com função de saneamento e que propiciava a prática do lazer à
população. Na época discutia-se também a necessidade de destinar espaços para
criação de largos, praças e outros recantos, onde já ficavam evidenciados os
benefícios dos espaços livres e das paisagens naturais para o desfrute da população
em geral.
A partir da década de setenta, com a consolidação das diretrizes do
planejamento urbano de Curitiba, destacaram-se ações mais ordenadas voltadas à
preservação do meio ambiente com objetivo de garantir a melhoria da qualidade de
vida da população, respeitando os limites da natureza.
Definiu-se então, a política de criação e implantação de Unidades de
Conservação, onde a manutenção e preservação das áreas verdes e fundos de vale,
a proteção do sistema natural de drenagem, o controle de enchentes, a necessidade
de se preservar os recursos hídricos e fauna, a legislação ambiental eficaz, dentre
tantos outros fatores, aliaram-se ao possível uso para o lazer e contemplação da
paisagem urbana.
Em consonância a esta política ambiental e face à necessidade de
encontrarem soluções para os problemas de saneamento e de crescimento da malha
urbana, mecanismos foram criados para proteção e preservação das áreas de fundo
de vale, reduzindo desta forma a degradação ambiental ocasionada pela ocupação
irregular e desordenada junto aos cursos d’água, possibilitando a utilização das
áreas ao longo das margens para lazer e uso da população.
Contando com estes componentes ambientais, surgem então, ao longo destes
35 anos os parques e bosques de Curitiba, unidades de conservação destinadas à
preservação do ecossistema e que propiciam o lazer da população influenciando na
melhoria constante de sua qualidade de vida.
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A unidade de conservação é a estratégia mais importante para a conservação
da biodiversidade, sejam o ecossistema, as espécies, os genes ou a diversidade
cultural humana.
Até 1970, além do Passeio Público, a cidade contava também com o Parque
Barreirinha, criado em 1959, com significativa mata nativa a ser preservada e
servindo como importante regulador da qualidade do ar da região. Abrigando
também o Horto Municipal que desempenha funções científicas e educacionais além
de ser responsável por toda a produção das mudas utilizadas na arborização de
Curitiba (Mapa 19).
Em 1972, com o principal objetivo de controlar as enchentes ao longo dos
Rios Barigui e Belém, foram criados os Parques Barigui com 1.400.000 m² e São
Lourenço com 203.918 m². Neste último funcionou uma antiga fábrica de cola que
reciclada, abriga hoje o Centro de Criatividade onde são realizadas atividades
ligadas às artes plásticas e artesanato.
A partir destas soluções técnicas, aliadas à vontade política e ações
inovadoras através de instrumentos legais, a cidade consolidou sua política de
preservação do meio ambiente voltada à qualidade de vida da população.
Dentro desta filosofia surgiu então uma seqüência inédita na implantação de
áreas desta natureza em meio urbano:
1978
Implantação do Parque Iguaçu com 8.264.316 m², localizado ao longo do Rio
Iguaçu, torna-se uma reserva natural evitando a conurbação com os municípios
vizinhos. Em 1982 foi inaugurado o Zoológico de Curitiba, parte integrante do parque.
1980
Curitiba recebe em julho a visita do Papa João Paulo II e inaugura o Memorial
da Imigração Polonesa, o popular Bosque do Papa, com área de 48.000 m². O
Bosque possui um conjunto de edificações em troncos de madeira, típicas da
arquitetura polonesa, que se constitui num museu ao ar livre (Mapa 20).
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1981
Inauguração do Bosque do Capão da Imbuia, com 42.417 m² de área, doada
pela família Reginato em 1954. O bosque remanescente da floresta com araucária
da região de Curitiba é tombado pelo patrimônio histórico do Estado. Abriga o Museu
de História Natural que é referência nacional na área de pesquisa zoológica, com
coleções científicas representativas da fauna original do estado.
1988
Inauguração do Parque General Iberê de Mattos – Parque Bacacheri – no
bairro do mesmo nome, com 152.000 m², com equipamentos de esporte e lazer.
1989
Inaugurado o Bosque João Carlos Hartley Gutierrez, com área de 35.586 m²
no Bairro Vista Alegre. Abriga o Memorial Chico Mendes, em homenagem ao
ecologista e seringueiro amazônico assassinado no Acre.
Também, foi entregue à população o Bosque Reinhard Maack, com área de
78.000 m² de mata remanescente de araucária no Bairro Hauer, em homenagem ao
engenheiro alemão, que em 1923 chegou ao Paraná e contribuiu para a preservação
do meio ambiente.
1990
Inauguração do Parque das Pedreiras que abriga o espaço Cultural Paulo
Leminski e a Ópera de Arame, com muito verde e um pequeno lago, tem sido cenário
para eventos culturais e artísticos (Mapa 21).
1991
Em 05 de outubro foi inaugurado o Jardim Botânico Fanchette Rischibieter,
com área de 278.000 m² na região leste da cidade. Um dos principais cartões postais
de Curitiba, com jardins simétricos de inspiração francesa. Possui uma reserva de
mata nativa com trilhas para caminhadas, espaços culturais.
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Inaugurado o Parque Municipal do Passaúna, localizado no bairro Augusta,
com 6,5 milhões de m², projetado para preservar a qualidade da água no reservatório
do Rio Passaúna que abastece as regiões oeste e sul da cidade.
1992
Numa pedreira desativada, foi implantado o Bosque Zaninelli com 36.794 m²,
onde está situada a sede da Universidade Livre do Meio Ambiente, construção
edificada totalmente em eucaliptos buscando a harmonia entre a natureza e a
arquitetura.
1994
Inaugurado em outubro, o Parque Tingui faz parte de um projeto mais
abrangente da Prefeitura de Curitiba. O projeto global prevê a implantação de um
parque linear em toda a extensão do Rio Barigui unindo-o aos parques Tanguá e
Barigui. Obra de saneamento e preservação ambiental, o Parque Tingui alterna em
sua pista de caminhada, paisagens de lagos, pontes e mata nativa, percorridos ao
lado do Rio Barigui. O parque também abriga o Memorial Ucraniano, onde está
implantada a réplica de uma igreja ucraniana onde são realizados eventos culturais e
exposições.
Com 20.850 m² no bairro Jardim Social, foi inaugurado o Bosque de Portugal.
Possui painel decorativo, o marco da poesia e a praça de evento. Vinte pilares
servem de base a azulejos pintados à mão, com trechos de poesias de autores
brasileiros e lusitanos.
Inaugurado também, o Parque dos Tropeiros com área de 173.474 m², criado
para homenagear o ciclo histórico do tropeirismo.
1995
Inauguração do Bosque da Fazendinha, com 72.851 m² de área verde e
completa infra-estrutura de recreação, conserva a casa em estilo neoclássico,
construída em 1896, pela família Klemtz.
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1996
Entregue à população o Bosque Alemão do Memorial da Imigração Germânica
que faz parte do mapa humano de Curitiba desde 1833. Situado no Jardim Schaffer,
um dos lugares mais altos da cidade, possui como principal atração o Oratório de
Bach, sala de concertos, cuja construção é réplica de uma igreja do bairro Seminário.
Em novembro deste ano, foi inaugurado o Parque Tanguá, situado nas antigas
pedreiras da família Gava junto ao Rio Barigui, entre os municípios de Curitiba e
Almirante Tamandaré. Possui portal de acesso, mirante a 65m de altura, cascata e
um grande jardim em estilo francês com canteiros de flores e espelhos d’água de
onde se projeta o belvedere, na forma de terraço elevado em meio a um tapete
verde. Nos três pisos do belvedere encontram-se distribuídos decks metálicos, bistrô,
sanitários públicos, loja e torres para observação.
Inaugurado também, o Bosque do Trabalhador na zona industrial da cidade.
Oferece um bosque de mata nativa em 192.015 m², playground, estacionamento,
churrasqueiras e canchas esportivas.
2000
No bairro CIC, ao lado do Conjunto Caiuá, foi inaugurado o Bosque São
Nicolau, com área de 20.250 m². O bosque possui equipamentos de esporte e
recreação (Mapa 22).
2001
Inaugurado o Parque Nascentes do Belém com 11.178 m² contendo
estacionamento, trilha de caminhada, mirante, ponte, área de mata nativa e espaço
para desenvolvimento de ações de educação ambiental.
2003
Inaugurado o Parque do Cajuru, com o objetivo de recuperar as margens do
Rio Atuba após relocação de famílias que antes ocupavam o local em situação de
risco. Com 104.000 m², o parque oferece à população equipamentos esportivos e de
recreação.
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2004
Em comemoração ao aniversário da cidade, foi inaugurado em março de 2004
o Parque Atuba com 173 mil metros quadrados, com objetivo principal de preservar
uma região de fundo de vale existente na divisa com o Município de Colombo, no
extremo nordeste do município. Também possui outras funções como: viabilizar a
ocupação ordenada da área, conservar as margens do Rio Atuba e todo o
ecossistema da região e proporcionar à população, que já utilizava o local para
caminhadas, mais um espaço de lazer e recreação.

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA
Destaca-se também a criação das Áreas de Proteção Ambiental – APAs que
de acordo com a Lei Federal 9985/2000 enquadram-se no grupo de Unidades de
Uso Sustentável. Define-se como uma área em geral extensa, com um certo grau de
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar
o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais. A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.
Curitiba possui duas Áreas de Proteção Ambiental: a do Iguaçu e a do
Passaúna.
APA DO IGUAÇU
Foi criada através do Decreto Municipal 410/91 e o Decreto 472/93 instituiu o
Plano de Manejo. Em 2000, com a nova Lei de Zoneamento, o Decreto 491/91 foi
revogado e atualmente a APA é atendida pelo Decreto 192/00.
Localizada na região sudeste da cidade, possui 38,132 km².
A Área de Proteção Ambiental do Iguaçu teve como principal objetivo a
necessidade de regulamentar o uso de diversas atividades de modo a assegurar a
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preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental da Bacia
do Rio Iguaçu, contida no Município de Curitiba.
A APA do Iguaçu se integra a áreas já determinadas pelas desapropriações
efetivadas pelo Governo do Estado, ampliando o seu alcance a nível metropolitano e
estendendo os benefícios da preservação ambiental aos municípios limítrofes.
Na região de Curitiba, o Rio Iguaçu desenvolve meandros de curvas amplas,
com extensas várzeas. As baixas declividades regionais tornam sua várzea e de
seus afluentes suscetíveis a inundações.
Atualmente a exploração de areia determina à planície do Iguaçu uma enorme
quantidade de cavas que, somadas às originadas de meandros abandonados,
imprimem à região características peculiares.
APA DO PASSAUNA
Sua criação foi efetivada através do Decreto Municipal 80/91 e logo após foi
inserida dentro da APA Estadual do Passaúna. No decorrer dos anos a APA
Estadual do Passaúna sofreu algumas alterações, dentre elas o seu limite e
zoneamento. Assim, o Município teve a necessidade de alterar os limites da APA
Municipal. Em 20 de novembro de 2001, através do Decreto Estadual 5063, foi
alterado e atualizado o Zoneamento da APA Estadual e conseqüentemente o
município de Curitiba efetivou suas atualizações através do Decreto 250 de 2004.
A APA localiza-se na região oeste do município e possui 40,830 km². Abriga
parte do manancial do Rio Passaúna o qual está inserido na Bacia do Alto Iguaçu.
Desta forma, assegurou-se a regulamentação do uso das atividades visando
a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental da região de
manancial do Rio Passaúna.
Para atingir os objetivos propostos, vedou-se a instalação e funcionamento de
qualquer atividade considerada efetivamente poluidora, no tocante a geração de
efluentes líquidos, garantindo-se a potabilidade da água coletada para consumo da
população da Região Metropolitana de Curitiba.
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ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO CAMBUÍ
De acordo com a Lei Federal 9985/00, que institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da
natureza e a realização de pesquisas científicas, de posse e domínio públicos, sendo
a visitação pública proibida, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com
o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.
A Estação Ecológica do Cambuí existe desde a década de 70 conhecida como
Reserva Biológica, porém foi criada oficialmente pelo Decreto Municipal 211 de 2004,
após estudos realizados e atendendo a Lei Federal 9805/2000 – Sistema Nacional
de Unidades de Conservação, que a caracterizou como Estação Ecológica.
Localiza-se na Avenida Comendador Franco no Bairro Uberaba, a sudoeste
de Curitiba, fazendo limite com o antigo leito do Rio Iguaçu na divisa com o município
de São José dos Pinhais, compreendendo uma área de 230.171,00 m² .
A vegetação da Estação é de fundo de vale apresentando comunidades
características de várzea (mata ciliar). Constata -se presença de branquilhos,
corticeiras e espécies exóticas como: plátanos, eucaliptos, uva do Japão, cinamomo,
entre outras. Com relação à fauna, de acordo com o Plano Diretor de 1985,
observou-se a presença de preás, nutrias, morcegos, camundongos, gambás, cobras
d’água, lagartos, pererecas, sapos, traíra, lambari, acará, etc. e aves como marreca,
jaçanã, quero-quero, tico-tico, bem-te-vi, entre outras.
Em 19 de setembro de 1978, através do Decreto Municipal 788 o município
concedeu permissão de uso para a Associação de Defesa e Educação Ambiental –
ADEA, com o objetivo de promover a conservação, utilização e administração da
Unidade por um período de 10 anos. Durante este período foi elaborado o “Plano
Diretor” da unidade.
Em outubro de 1999, através do Decreto Municipal 711, foi outorgada
permissão de uso para a Fundação João Bigarella para Estudos e Conservação da
Natureza – FUNABI, com o mesmo objetivo. Em 2002, esta Fundação solicitou o
cancelamento da outorga.
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Mapa 19: Parques e bosques existentes até 1970
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Mapa 20: Parques e bosques existentes até 1980

191

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PA R QUE DA B AR R EIR INHA

PA RQUE SÃ O LOUR EÇO
PA R QUE
D AS PED RE IR AS

PA RQUE "GENE RA L
IB ERÊ DE MA TT OS"
B OSQUE D A B OA VI STA

BOSQUE JOÃ O P AULO II
B OSQUE GUTI ER RE Z

PA SS EIO PÚB LIC O
PA RQUE BA RIG UI

B OSQUE DO
CA PÃ O D A I MB UIA

BOS QUE REI NHA RD M AAK

PA RQUE IGUAÇ Ú

N

PARQUES E BOSQUES
EXIS TENTE S ATÉ 1990

Mapa 21: Parques e bosques existentes até 1990
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Mapa 22: Parques e bosques existentes até 2000
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Mapa 23: Parques e bosques existentes até 2006
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Mapa 24: APAs e Estação Ecológica
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ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO
Ainda na década de setenta, com o vertiginoso crescimento populacional da
cidade, oriundo de movimentos migratórios do Estado, ampliou-se à demanda por
áreas de lazer e recreação.
De acordo com os princípios do planejamento urbano das cidades, observa-se
a necessidade de criação, preservação e cuidado com estes espaços naturais e
livres, que trazem inegáveis benefícios à saúde física e mental dos habitantes. As
praças, jardinetes e demais áreas de lazer do município integram-se ao espaço
urbano propiciando a amenização da paisagem e local para lazer e contemplação.
Além de todas essas atribuições funcionais e de convivência, as áreas de
lazer são espaços destinados também a melhorar os fatores ambientais dos
ecossistemas urbanos, favorecendo as condições de ventilação e aeração dos
bairros, de insolação dos edifícios e de drenagem superficial.
Todos estes valores, intrínsecos aos espaços livres urbanos, são muitas vezes
esquecidos ou deixados em segundo plano, quando há supressão, redução ou
ocupação inadequada com edificações ou outros usos.
Os Parques, bosques e demais unidades, são os lugares onde se desenvolve
a nossa vida pública, onde encontramos os amigos e as pessoas, onde convivemos
num local de descontração, relaxamento e contemplação, apreciando os prazeres de
estar ao ar livre.
Normalmente estas unidades têm uso constante e espontâneo, sendo que
muitas atividades podem ser realizadas e organizadas por entidades públicas e
privadas com intuito de proporcionar entretenimento, cultura e lazer à comunidade
em geral. A Gerência de Parques e Bosques, através do Serviço de Uso Social emite
anualmente em média 400 autorizações para uso dos locais, com definição de
espaço, regras e regulamentações de acordo com a legislação vigente.
Desta forma, as áreas de lazer e recreação agem como pontos de encontro
onde o fundamental é a integração com as mais diversas formas de mobilidade e
acessibilidade. Assim, a rede de ciclovias se conecta com a Rede de Biodiversidade,
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através das margens dos rios, interligando também os seus Bosques e Parques.
Nessa ótica, a acessibilidade para todo o conjunto da população se torna mais
abrangente e eficaz.
Hoje Curitiba possui categorias diferenciadas de unidades de conservação,
conforme demonstrado nos quadros a seguir:
Inauguração

PARQUES
Parque Barreirinha
Parque Barigui
Parque São Lourenço
Parque Iguaçu
Parque Iberê de Mattos
Parque das Pedreiras
Parque Passauna
Jardim Botânico
Passeio Público
Parque dos Tropeiros
Parque Diadema
Parque Caiuá
Parque Tingui
Parque Tanguá
Parque Nascentes do Belém
Parque Linear Cajuru
Parque Atuba

m2

1959
1972
1972
1978
05/11/88
30/09/90
10/03/91
05/10/91
1886
25/09/94
25/09/94
25/09/94
01/10/94
23/11/96
24/11/01
29/03/03
28/03/04

TOTAL

275.380
1.400.000
203.918
8.264.316
152.000
103.500
6.500.000
278.000
69.285
173.474
112.000
46.000
380.000
235.000
11.178
104.000
173.265

18.481.316

Quadro 6: Áreas de lazer
Inauguração

BOSQUES
Bosque Boa Vista
Bosque João Paulo II
Bosque do Pilarzinho
Bosque do Capão da Imbuia
Bosque Gutierrez
Bosque Reinhard Maack
Bosque Zaninelli
Bosque Italiano
Bosque de Portugal
Bosque da Fazendinha
Bosque Alemão
Bosque do Trabalhador
Bosque São Nicolau

Implantado: 1974
1980
1992
Implantado: 1981
12/09/86
04/11/89
15/06/92
Não inaugurado
19/03/94
09/12/95
13/04/96
1996
04/06/2000

TOTAL

m2
11.682
48.000
28.146
42.417
35.586
78.000
36.794
23.540
20.850
72.851
40.000
192.015
20.520

650.401

Quadro 7: Bosques
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m2

Praças e Áreas de Lazer
438 - Praças
407 - Jardinetes
54 - Largos
32 - Núcleos Ambientais
14 - Eixos de Animação
3 - Jardins Ambientais
2 - Centros Esportivos

2.598.087
383.999
59.853
13.705
433.873
39.191
64.100

917 áreas
SUBTOTAL
Quadro 8: Áreas de lazer

3.592.808

Unidades de Conservação e outras Áreas de Lazer
17 - PARQUES
13 - BOSQUES
917 - PRAÇAS/JARDINETES

980
Quadro 9: Áreas de lazer

m2
18.481.316
650.401
3.592.808

TOTAL GERAL

22.724.525

As Unidades de Conservação constam da relação oficial dos logradouros do
Departamento de Parques e Praças – MAPP, devidamente codificadas, cadastradas
no “Sistema Parques” e disponibilizadas para consultas de diversos órgãos da PMC,
sendo, portanto, integrantes do Sistema Municipal de Unidades de Conservação do
Município (Quadro 10).
Há de se ressaltar que atualmente em Curitiba, dos 75 bairros apenas quatro
(Lamenha Pequena, Riviera, São Miguel e Taboão), não possuem alguma praça ou
parque implantado dentro de seus limites, embora haja demanda e carência de áreas
desta natureza.
Por outro lado, só o bairro CIC possui 89 unidades de conservação que
atendem plenamente a necessidade de lazer da população da região, contando com
equipamentos esportivos e de recreação.
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Mapa 25: Logradouros
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Bairro

Abranches
Água Verde
Ahú
Alto Boqueirão
Alto da Glória
Alto da XV
Atuba
Augusta
Bacacheri
Bairro Alto
Barreirinha
Batel
Bigorrilho
Boa Vista
Bom Retiro
Boqueirão
Butiatuvinha
Cabral
Cachoeira
Cajuru
Campina
do
Siqueira
Campo
Comprido
Campo
Santana
Capão Imbuia
Capão Raso
Cascatinha
Caximba
Centro
Centro Cívico
CIC
Cristo Rei
Fanny
Fazendinha
Ganchinho
Guabirotuba
Guaíra
Hauer
Hugo Lange
Jardim
Botânico
Jardim
das
Américas
Jardim Social
Juvevê

Bosque

Centro
Eixo de
Jardim
Jardinete
Esportivo Animação
Ambiental

1

2

1

1

6
9
4
14
1
8
6

Largo

Núcleo
Parque
Ambiental

1
6
4

4
1
1

1

1

1
1
1

1

8
10
5
1
9
7
7
10
1
3

2
1

1
2
4
4

1
1
2

1
1

14
7

1

5

1

1
2

3
4

1
1

1

1

1
11
5
21
4
2
7

2

5
2

2

1
3

2

1

4
2

2

8

1

1
3
1
1

1

7
2
8

3

5
2

Praça

Total

5
9
5
15
5
2
7
1
10
7
7
5
4
4
2
13
2
3
1
20

12
28
13
32
7
11
15
2
24
18
13
8
18
13
15
23
3
6
2
35

1

9

9

14

4

4

2
5
1
14
5
62
4
1
2
1
5
2
5
5

6
11
1
1
33
14
89
11
3
10
1
11
5
6
14

6

10

6

14

4
5

12
18

Quadro 10: Unidades de Conservação – por tipo e por bairro em Curitiba – Dezembro 2006
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Continuação do Quadro 10
Lamenha
Pequena
Lindóia
Mercês
Mossunguê
Novo Mundo
Orleans
Parolim
Pilarzinho
Pinheirinho
Portão
Prado Velho
Rebouças
Riviera
Santa Cândida
Santa
Felicidade
Santa Quitéria
Santo Inácio
São Bráz
São Francisco
São João
São Lourenço
São Miguel
Seminário
Sítio Cercado
Taboão
Tarumã
Tatuquara
Tingui
Uberaba
Umbará
Vila Izabel
Vista Alegre
Xaxim

Total

0
2
8
3
15
2
2

1

13
9
15
3
1

1

7

5

4
18
5
18
2
3
32
18
29
6
6
0
13

6

8

15

1
1
8
8
1

16
1
2
3
6

6
6
19
14
4
12
0
17
34
0
19
12
3
30
4
5
16
14

438

979

1

1
1

13

2

1

4
4
11
2
3
10

3

1
1

3

2

6
5
3
14
3
1
10
8

1

407

1

1

8
4

14

1
1

2
1
2

1
1

2

2
5
2
3

5

1
5
29

1

9
7

2
1

3

54

2
13
9
12
2
2

32

16
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TIPO DE EQUIPAMENTO

Nº DE LOCAIS

Cancha de futebol de areia
Cancha de vôlei de areia
Quadra polivalente
Playground
Equipamentos de ginástica
Pista de skate
Pista de Cooper
Cancha de bocha
Monumento

329
240
57
429
45
15
13
15
278

Quadro 11: Unidades de Conservação com equipamentos esportivos e de lazer

NÚMERO DE PROJETOS
REGIONAL
REVITALIZAÇÕES

IMPLANTAÇÕES/
NOVAS UNIDADES

TOTAL

MATRIZ

95

7

102

BOQUEIRÃO

51

3

54

CAJURU

85

0

85

BOA VISTA

121

8

129

PORTÃO

72

5

77

SANTA FELICIDADE

68

9

77

PINHEIRINHO

41

15

56

CIC

79

5

84

BAIRRO NOVO

42

11

53

TOTAL
717
Quadro 12: Projetos existentes em 2006 para implantação e revitalização de Unidades de
Conservação (em execução)

A manutenção das Unidades de Conservação do Município vem sendo
realizada ao longo destes anos através da Gerência de Conservação e Manutenção
do Departamento de Parques e Praças com equipes próprias constituídas por
funcionários municipais, máquinas, caminhões e equipamentos.
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Devido ao número crescente de unidades criadas há aproximadamente 10
anos a Prefeitura entendeu a necessidade de efetuar a terceirização de parte dos
serviços de manutenção destas áreas, através de empresas contratadas para
realização das atividades.
No caso das praças e demais áreas de lazer, encontram-se atualmente em
estudo, alternativa para a descentralização dos serviços de roçada, que passariam a
ser gerenciado pelas Administrações Regionais, permanecendo sob a competência
da SMMA algumas praças de valor paisagístico e histórico e também a conservação
dos equipamentos de cada local.
Paralelamente a isto, hoje a Secretaria Municipal do Meio Ambiente entende a
necessidade de se consolidar a política de co-participação da sociedade organizada
na gestão e manutenção destas áreas públicas. Desta forma, a administração
municipal criou o Programa de Adoção de Logradouros, apoiada na Lei 11.642/05 e
Decreto 793/06 onde empresas e associações de bairro podem candidatar-se à
adoção integral de uma praça ou outra área de lazer, conservando seu paisagismo,
equipamentos e demais elementos urbanísticos, em troca de publicidade.
Através de instrumentos legais vigentes, a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente continua em processo constante de identificação e destinação de áreas de
interesse para expansão e incremento de Unidades de Conservação. Em projeto,
dentre outros, destacam-se: Parque Vista Alegre, Parque Lago Azul, Parque Campo
de Santana, e o Parque Linear do Rio Barigui.
Outros Parques estão previstos na concepção de acessibilidade junto à Rede
Integrada de Transporte. Através da implantação do Eixo Metropolitano, Unidades de
Conservação como o Atuba, Horto do Guabirotuba, Bosque de Portugal, Jardim
Botânico, Bosque de Portugal, Vila Olímpica e outros estarão interligados através do
Transporte Coletivo, Sistema Viário e ciclovias, com a revitalização do paisagismo e
a melhoria ambiental.
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CONCLUSÕES
Unidades de Conservação como o Atuba, Horto do Guabirotuba, Bosque de
Portugal, Jardim Botânico, Bosque de Portugal, Vila Olímpica e outros estarão
interligados através do Transporte Coletivo, Sistema Viário e ciclovias, com a
revitalização do paisagismo e a melhoria ambiental.
Diante do exposto e considerando a política de preservação do meio
ambiente, as Unidades de Conservação do Município simbolizam a perfeita
convergência

de

ações

de

planejamento,

destacando-se

os

instrumentos

relacionados à legislação ambiental e de uso do solo, integrando conceitos de
desenvolvimento urbano, preservação ambiental e proteção da paisagem urbana.
Há de se ressaltar, que a criação de novas unidades é uma dinâmica
estabelecida e, o planejamento da administração municipal deve agregar
principalmente as alternativas para transferência das áreas privadas de interesse ao
patrimônio do município. Destacamos os procedimentos de permuta, dação em
pagamento, medidas compensatórias, etc.
Na gestão ambiental do município, deve -se dar ênfase aos procedimentos de
consolidação

do

Sistema

Municipal

de

Unidades

de

Conservação,

com

regulamentação específica.
Embora existam vá rias formas de se promover à proteção da biodiversidade, a
criação de Unidades de Conservação corresponde, talvez, a mais básica e efetiva
forma de se alcançar este objetivo.
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PATRIMÔNIO CULTURAL
“Com o objetivo de alcançar o desenvolvimento
sustentável, a proteção do meio ambiente deverá
constituir

parte

integrante

do

processo

de

desenvolvimento e não poderá ser considerada
isoladamente”.
Carta do Rio. Conferência geral das Nações Unidas
sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Rio de
Janeiro, 1992.

O Plano Setorial Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável, cuja elaboração é prevista pelo Plano Diretor, deve contemplar o meio
ambiente em sua plenitude: a natureza e as modificações nela introduzidas pelo ser
humano.
O

meio

ambiente natural é composto por elementos que existem

independentes da ação do homem, e o meio ambiente cultural é aquele conseqüente
do agenciamento humano, apesar dos limites entre o ambiente natural e o cultural
tornarem-se a cada dia menos evidentes.
Se a visão ambiental enfatiza os aspectos físicos e biológicos da natureza, o
enfoque cultural abrange o que é característico de cada grupo social. Desse modo, a
pluralidade cultural constitui um patrimônio tão rico quanto a diversidade genética, e
a luta pela valorização da cultura de cada povo se compara à proteção das espécies
animais e vegetais.
A preservação do patrimônio natural e cultural é imprescindível para a
manutenção do equilíbrio ambiental. O patrimônio cultural é definido como o conjunto
de bens culturais portadores de valores que podem ser legados às gerações futuras.
É o produto e o testemunho das diferentes tradições e realizações intelectuais, e
constitui elemento essencial da identidade cultural de um povo.
Nesta visão, a palavra cultura é compreendida como uma rede de significados
que podem se expressar de forma simbólica. Em 1989, a UNESCO definiu
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patrimônio cultural como “o corpo de signos materiais – artísticos ou simbólicos –
acumulado pelo passado para cada cultura e, portanto, para toda a humanidade”.
A produção cultural acontece sob várias formas de expressão, dando origem a
filmes, livros, quadros, músicas, receitas, artesanatos, esculturas, edificações,
núcleos urbanos, rurais, e outros. Todas essas produções são bens culturais, mas,
apenas algumas vão se tornar referenciais e serão designadas patrimônio e
considerados bens de interesse público.
O patrimônio cultural engloba duas categorias: material e imaterial. Por
material, compreende-se

aquilo

que

é

concretamente

materializado,

como

edificações, documentos e objetos; já a categoria imaterial engloba cantos, lendas,
manifestações religiosas, visões de mundo e também deve ser entendida como a
organização e a construção de vida de uma comunidade que compartilha valores.
Esta recente ampliação do conceito de patrimônio permite valorizar as memórias
coletivas, a transmissão dos saberes e dos fazeres, os modos de vida, de
pensamento e de comunicação, redimensionando os aspectos a considerar nas
políticas de preservação ambiental, de inserção social e de desenvolvimento
econômico em bases sustentáveis.
Simplificadamente, o patrimônio ambiental pode ser estruturado da seguinte
forma:
MEIO AMBIENTE
4

PATRIMÔNIO AMBIENTAL NATURAL

4

PATRIMÔNIO AMBIENTAL CULTURAL
§

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL (saberes ou modos de
fazer, celebrações, formas de expressão, lugares).

§

PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL
§

BENS

IMÓVEIS

(sítios

e

conjuntos

urbanos,

sítios

arqueológicos e paisagísticos, praças, edificações e outros bens
individuais).
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§

BENS

MÓVEIS

museológicos,

(coleções

artísticos,

arqueológicas,

documentais,

acervos

bibliográficos,

arquivísticos, videográficos, fonográficos, cinematográficos).

O patrimônio cultural é um recurso não renovável. Sua salvaguarda e
preservação dependem do conhecimento dos valores culturais herdados do passado,
e da possibilidade de legar esse conhecimento às gerações futuras como suporte
imprescindível para a construção do futuro.
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PATRIMÔNIO EDIFICADO
EVOLUÇÃO URBANA: LEGISLAÇÃO URBANA E ARQUITETURA
NOS ARES COLONIAIS
O núcleo central do povoado mal se espraiava para além do largo fronteiro à
capela que servia de igreja matriz, em 1697, quando no inventário do curitibano
Baltazar Carrasco dos Reis se fez a avaliação de "umas casas de morada de palha
velha na vila, com uma porta e duas janelas em seis mil réis..." 28. Recentemente
estabelecida, a Vila de Nossa Senhora da Luz e do Bom Jesus dos Pinhais era de
poucas vivendas; provavelmente toscas como a de Baltazar. Das casas daqueles
tempos restaram parcos fragmentos descritivos. Esparsas pinceladas que nos
trazem, aos dias de hoje, a vaga idéia de como se morava e se construía na Curitiba
do século XVII. Uma povoação circunscrita ao traçado das poucas vias que
rodeavam a atual Praça Tiradentes, às pequenas propriedades rurais e às sesmarias
dos moradores mais antigos.
Pouco mais de vinte anos depois do inventário acima, o mesmo cenário se
descortinou perante o Ouvidor Geral Rafael Pires Pardinho: casas simples, erguidas
em pau-a-pique, caiadas e cobertas de telhas; além da igreja, feita em pedra e barro.
Em 1720, Pardinho percorreu em Correição as vilas do Sul da Colônia, que não
apresentavam uma organização oficial e nem normas reguladoras da vida cotidiana.
Nos 129 Provimentos que o Ouvidor deixou no ano seguinte para a Vila,
regras para a conduta do bem viver e da administração da localidade são dispostas.
Entre estas, constavam os primeiros regulamentos referentes às edificações urbanas
e que nos fornecem alguns indícios, uma vez que detalhamentos sobre as
construções do período são raros.
Entretanto, se resta pouca informação sobre as edificações, no que tange à
forma da cidade o mesmo não acontece. O desenho urbano praticamente não sofreu
alterações por quase dois séculos, o que obrigou a adequação e a manutenção da
28PEÇAS

DO INVENTÁRIO DO CAPITÃO POVOADOR BALTAZAR CARRASCO DOS REIS. Juízo dos
órfãos da Vila de Nossa Senhora da Luz e do Bom Jesus dos Pinhais de Curitiba (1697-1732). Curitiba: Arquivo
Público do Paraná, 1986.
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arquitetura dentro de um traçado delimitado e de uma concepção de cidade que só
possibilitava casas coladas umas às outras e no alinhamento. Não há como negar
uma interdependência entre o lote urbano e a arquitetura. Esta se adapta mais
facilmente às modificações do plano econômico-social do que o lote, que exige uma
alteração do próprio traçado da cidade. Isto é percebido quando, a partir de meados
do século XIX, as inovações surgidas na arquitetura se antepuseram às mudanças
nos códigos de posturas.
Distante de centros urbanos maiores e isolada por muitas léguas das
novidades que desembarcavam nos principais portos, Curitiba alterou-se lentamente
com o passar do tempo. As gerações que sucederam os pioneiros tocaram suas
vidas, negociaram seus animais e sua produção, casaram, feste jaram os santos,
comungaram e sofreram todos os reveses diários ao redor da praça principal. Dela
saíram carreiros, caminhos e ruas; nela centralizaram-se os poderes do homem e de
Deus, habitaram os fundadores e seus descendentes, na permanente paisagem do
casario de taipa, de longos beirais e de telhas goivas. O pacato e modorrento
cotidiano da Vila permaneceu quase inalterado ao longo de todo o século XVIII. O
pequeno movimento era decorrente do comércio existente no núcleo formado pela
praça da matriz e pelas poucas vielas das redondezas.29
A VILA E OS PROVIMENTOS DO OUVIDOR PARDINHO
A concepção de cidade determinada nos Provimentos de Pardinho previa a
quadra retangular e adensada. A rua era demarcada por um conjunto de fachadas, e
qualquer espaço livre entre essas construções comprometeria o conjunto. Por estes,
uma corda demarcaria o alinhamento das construções parede a parede, mantendo,
desta maneira, o traçado reto da rua. Pardinho também determinou que os quintais
seriam de acordo com as testadas das casas, ou seja, estreitos como a maioria dos
lotes e sem espaços vazios nas laterais para pátios ou corredores. Este Provimento
(nº39) confirmava a obrigatoriedade das construções serem contíguas umas as

Edilberto Trevisan no livro o "O Centro Histórico de Curitiba" analisa esse crescimento inicial da cidade, citando,
inclusive, nomes dos primeiros moradores que ali fixaram residência.
29
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outras. Era a forma de o Estado português conceber a ocupação do solo, com suas
quadras compactas e retilíneas.
Assim, evitar-se-ia a cidade "disforme" mencionada por Pardinho, e a Vila
estaria formalmente definida entre o rural e o urbano.30 Num tempo em que ruas
calçadas eram raras em qualquer cidade brasileira, não seria possível conceber vias
públicas sem construções; ruas sem edificações, delimitadas apenas por cercas,
eram as estradas. Traço de união entre um conjunto de prédios, a rua era por eles
definida.
O urbano, nesta concepção, contrapunha-se ao rural. A pouca vegetação nos
espaços públicos foi um aspecto que marcou sobremaneira as cidades portuguesas
e, por extensão, suas colônias. 31 Cidades igualmente destinadas à segunda morada
dos proprietários rurais, como acontecia com Baltazar Carrasco dos Reis, que tinha
sesmaria nos arredores e casa na Vila. A cidade era o ponto de encontro de uma
classe que ali se reunia para as funções religiosas e para as reuniões políticas.
O ESPAÇO URBANO COLONIAL
Na

prática,

é

provável

que,

exatamente

pelos

motivos

acima,

os

enquadramentos nos rigores da legislação tenham sido mais brandos. O Estado
português delegou às câmaras municipais a tarefa de executar o seu projeto de
espacialidade urbana, definindo uma divisão de tarefas entre cidade e campo. Mas
como no Sul do Brasil os habitantes anteciparam-se ao Estado na criação de
cidades, este encontrou dificuldade em fazer valer a ocupação racional. Muitas
vezes, o antagonismo manifesto entre câmaras e poder central, fez com que
vereadores não pusessem muito empenho em fazer valer as leis portuguesas.
Esse aparente "descuido" com o meio urbano gerou, em estudos posteriores,
a idéia errônea de uma relação de desleixo e desprezo que os brasileiros teriam com
as suas cidades. Falta de organização que poderia ser explicada se levarmos em

PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Semeando iras rumo ao progresso. Curitiba: Editora da UFPR, 1996. p.
94.
31 Ibid. De árvores e cidades, ou a difícil aceitação do verde nas cidades de tradição portuguesa. in: MATOS, Maria
Izilda, SOLLER, Maria Angélica (orgs) A cidade em debate. São Paulo: Olho d'água, 1999. p. 11-47.
30
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conta que o meio urbano não era o local de residência fixa de parcela significativa da
população. A vida da Colônia não estava prioritariamente nas cidades, mas nos
engenhos e fazendas de gado. Mesmo assim, é comum encontrarmos solicitações
de moradores de Curitiba para abertura de ruas ou até cobrando uma ação efetiva da
Câmara para definir os alinhamentos prediais.
Criou-se a ilusão de que o urbanismo da Colônia estava calcado no
temporário: "o sentido do provisório e do fugaz que dominava os colonos revelava-se
no desleixo da urbanização; até na falta de urbanização", escreve o historiador
Emanuel Araújo.32 O conceito de desleixo urbano aparece também no livro "Ordem
médica e norma familiar". Nele, Jurandir Freire Costa cita, ao comentar sobre o
despejo de "toda a sorte de dejetos" nas ruas, infrações cometidas pelos habitantes
das cidades e o desprezo que estes sentiam pelo meio urbano.33 No entanto,
semelhante generalização não é possível, existiria, provavelmente, uma falta de
cultura urbana; urbanidade esta que, legislações como os Provimentos e,
posteriormente, as Posturas Municipais encarregavam-se de tentar implantar.
Comparando as cidades hispânicas com as de origem portuguesa, Sérgio
Buarque de Holanda conclui que as primeiras foram "um ato definido da vontade
humana"34. Em Raízes do Brasil, o autor afirma que o contrário ocorreu nas cidades
construídas pelos portugueses. Estas não foram um produto mental, não chegaram a
contradizer o quadro da natureza, entrelaçando-se na paisagem. As cidades lusobrasileiras, inicialmente restritas ao litoral, surgiram casualmente, em função de
potencialidades

econômicas,

acomodando-se,

muitas

vezes,

em

terrenos

acidentados. 35 Assim, sem uma cuidadosa organização espacial, as ruas surgiriam
em função das conveniências dos moradores.
No entanto, em Curitiba, a idéia da ausência de preocupação com o traçado
urbano é contradita pelas solicitações dos próprios moradores e, desde o início do

ARAÚJO, Emanuel. O teatro dos vícios: transgressão e transigência na sociedade urbana colonial. Rio de Janeiro:
José Olympio Editora, 1993. p. 37.
33 COSTA, Jurandir Freire Costa. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1989. p. 38.
34 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1978. p. 63.
35 Idem, p. 76
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século XVIII, pelos Provimentos do Ouvidor Pardinho, onde a racionalização do
espaço público foi pensada. A Vila não surgiu a beira de um caminho. Em 1668,
quando se levantou o pelourinho, a praça central já existia e não fora aleatoriamente
aberta às margens de uma estrada. Sua localização, nas proximidades dos rios Ivo e
Belém, orientando-se para o crescimento norte/sul, fora um ato premeditado dos
fundadores da Vila; especialmente de Gabriel de Lara, filho de pai espanhol e
certamente um conhecedor das concepções urbanísticas determinadas em 1573 por
Felipe II, embora o domínio espanhol já tivesse então terminado.
Esta série de ordenações, que regiam a criação de cidades em território espanhol,
ficou conhecida como Leis das Índias. Por meio delas, uma das diretrizes principais
estabelecia o crescimento simétrico a partir de um centro.36
NA SIMPLICIDADE DO CHÃO DE TERRA BATIDA
Não obstante as edificações nem sempre nos conformes da lei, a cidade de
poucos espaços vazios entre as construções prevaleceu ainda século XIX adentro
em Curitiba. Casas coladas umas as outras, propícias aos ouvidos mexeriqueiros de
vizinhos curiosos, o que fez constar nos Provimentos do Ouvidor Pardinho normas
referentes à privacidade dos moradores.
Vivia-se na simplicidade do chão de terra batida. Os lotes de pouca testada, a
rara mão-de-obra especializada e as dificuldades para obtenção do material
necessário, eram fatores relevantes no momento de se erguer uma morada.
Inventários do século XVIII, posteriores a 1720, dão a idéia da rusticidade do interior
de uma casa, dos raros móveis e de outros acessórios então mais importantes e
disputados como simples fechaduras de ferro. Num inventário de 1733, estas foram
mencionadas juntamente com a descrição da residência, uma "casa com dois lances,
com 1800 telhas, 6 portas e 4 fechaduras na Rua Nova do Rosário..."; o mesmo se
dera na descrição dos bens de Antônio Rodrigues de Andrade, em 1769: "... uma
morada de casas na Rua Fechada, com dez portas e oito fechaduras, com 3.000

WACHOWICZ, Ruy. A gênese da urbe curitibana: da união ibérica à capitania de Paranaguá. Curitiba, s/d. p.
14.
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telhas...".37 Quanto ao interior das moradias, o modesto mobiliário resumia-se a uma
ou duas arcas de cedro - que serviam tanto de assento quanto para depósito de
roupas ou cereais - raras mesas, algumas caixas de madeira, bufetes, bancos e,
para sorte e fortuna de poucos, uma ou duas cadeiras. As diferenças entre a
residência dos abastados e o casebre dos humildes eram quantitativas e não
qualitativas: o mesmo barro para as paredes de taipa, a mesma madeira para as
portas, os mesmos rústicos móveis - a igualdade na simplicidade. De diferente,
apenas o tamanho da construção.
Até a chegada do Ouvidor Pardinho, as moradas tinham tão pouco valor que
raramente eram mencionadas em inventários. A concessão de lotes era fácil e os
materiais para a construção ficavam à mão, o que levava os imóveis a não terem
valor apreciável. Objetos do cotidiano, tanto de uso doméstico como para o trabalho,
eram mais disputados pelos herdeiros.
NOS ARES OITOCENTISTAS
Dizer que a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais permaneceu
estagnada ao longo de todo o século XVIII, no entanto, não seria correto. Mas muito
pouco ela cresceu. Em todo este período, transformações ocorreram e as
preocupações com o urbano ou com as edificações, mais especificamente, pautaram
as determinações dos camaristas e as discussões na Casa da Câmara. Construções
inadequadas ou ruas por pavimentar eram analisadas e relatadas nas sessões,
contando com a presença dos envolvidos.
Em 1786, por exemplo, João da Costa Rosa foi intimado a concluir, em quatro
meses, uma casa na Rua do Fogo (São Francisco) cuja construção fora iniciada há
muito tempo e achava-se então parada.38 No mesmo ano, os camaristas também
pediram aos moradores da Vila a realização do calçamento da testada e rua defronte
suas casas.39

TREVISAN, Edilberto. O centro histórico de Curitiba. Curitiba: Gráfica Vicentina, 1996. p. 95/104.
BOLETIM DO ARQUIVO MUNICIPAL DE CURITIBA... (FICHA 48)
39 Ibid, (ficha 51)
37
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Questões referentes ao calçamento, em especial, pautavam muitas das
preocupações da Câmara e, certamente, também dos curitibanos. Eram estes os
responsáveis pela realização da obra, e ocorreriam em multas e penas na falta do
cumprimento desta. A Rua do Fogo, em 1809, precisava de consertos no seu
calçamento e a Câmara mandou seus oficiais notificar os moradores para que
efetuassem por conta própria os melhoramentos, uma vez que o Conselho não
poderia suprir tanta despesa; caso contrário, além das custas da obra, haveria uma
pena de oito dias de cadeia aos faltantes. Na mesma sessão da Câmara, mais uma
vez os moradores são convocados para contribuírem. Desta vez com a mudança da
fonte da carioca de cima para o Largo da Senhora do Terço (Largo Coronel Enéas),
para assim aformosear o mesmo.40
Assim, entre pequenas obras de calçamento, demolições e pedidos de
autorização para construir, os dias transcorriam. Sem dinheiro para realizar reformas
e

melhoramentos,

a

Câmara

depositava

nas

mãos

dos

moradores

a

responsabilidade pela manutenção do meio urbano. Talvez isto explique a visão de
abandono que aos olhos de hoje se tem das cidades coloniais. A população escassa
e pobre, vivendo numa tênue linha de separação entre o urbano e o rural não
compartilhava as mesmas noções urbanidade e conservação do meio.
A chegada do século XIX, portanto, em nada alterou a rotina e o dia a dia dos
curitibanos; tanto que, cem anos depois da passagem de Pardinho por Curitiba, o
viajante francês Auguste de Saint-Hilaire (1822) também encontrou um modesto
cenário tal qual o Ouvidor: pouco mais de duas centenas de casas e uma cidade de
esporádicos habitantes circulando pelas ruas.41
Esse modesto meio urbano de edifícios acanhados e mal construídos
encontrava similaridade no interior das próprias moradias. Em Curitiba era pequeno o
número de pessoas abastadas, Saint-Hilaire afirma que em outras cabeças de
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SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à Província de São Paulo. São Paulo: Martins/Edusp, 1972. p. 151.

214

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

comarca não havia casas pertencentes às pessoas importantes do lugar que fossem
tão pouco arrumadas como as que aqui encontrou. 42
Ocorre que, em princípios de 1820, Curitiba ainda era carente de boas
estradas e caminhos que fizessem sua ligação com outras partes da Colônia. O
próprio viajante menciona a dificuldade existente em toda a região, afirmando que
Curitiba era a única localidade no interior que, a partir de São Paulo, mantinha
contato direto com o litoral. 43
As longas distâncias e a falta de comunicação com outros centros urbanos de
importância eram um entrave para o florescimento da cidade. Enquanto as ruas do
Rio de Janeiro, certamente graças a vinda da família real, recebiam os primeiros ares
de uma arquitetura neoclássica, influenciada pela vinda Missão Francesa (1816), as
vielas e os becos de Curitiba ainda manteriam por algumas décadas o arrastado jeito
de povoado interiorano, com suas casas baixas e rústicas.
...E OS MALICIOSOS NÃO TENHAM JÁ A DESCULPA DE IGNORANTES
A frase acima encerrava o 3º provimento do Ouvidor Pardinho, em 1721. Nele,
informava que, sendo aquela a primeira correição feita na Vila, deixava com mais
extensão os capítulos, a fim de que os curitibanos, observando-as, evitassem as
desordens e não tivessem a desculpa da ignorância de desconhecer um código de
leis. Os provimentos determinavam o zelo que a população deveria manter com o
espaço urbano e com suas moradias, por meio de regulamentos sobre a higiene das
ruas, a manutenção da cidade retilínea e o controle de mercadorias em circulação,
entre outros. Normas que Pardinho, como representante do reino português, esteve
encarregado ordenar e que, a partir de então, norteariam o crescimento e a vida
cotidiana de Curitiba.
Coube à câmara da vila setecentista, por meio dos seus almotacés, o controle
e o bom andamento das medidas arroladas nos 129 provimentos. A figura dos
almotacés é tão antiga quanto os regimentos urbanos portugueses, no século XIII
eles já possuíam as atribuições de vigilância do espaço citadino. Seu papel poderia
42
43
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ser tanto o de simples mediador entre partes, numa atitude passiva, quanto também
exercer o direito de intervir, uma vez que era um braço da câmara atuando no corpo
urbano. Suas funções foram mantidas em todas as colônias portuguesas, e no Brasil
seu nome foi latinizado nos Oitocentos, quando se tornou conhecido como fiscal.
Além dos almotacés, outros personagens contribuíam para manter a ordem na
forma e na economia urbana, e mesmo para se fazer cumprir os parâmetros da
legislação. É o caso dos arruadores, que tinham papel importante no processo de
conformação da paisagem urbana. Também conhecidos como pilotos, a eles cabia a
demarcação dos arruamentos decididos nas sessões da Câmara. Foi um dos
primeiros cargos previstos nas Posturas; legislação esta que eles próprios eram
encarregados de fazer cumprir, junto com os fiscais. Era um serviço não remunerado
com o dinheiro público, mas como o arruador detinha o monopólio da demarcação
das terras urbanas e do rocio – e como esta era uma obrigatoriedade para todos os
proprietários – o serviço era cobrado e as taxas constituíam-se na sua renda.
Nenhum habitante poderia construir antes que o piloto demarcasse os alicerces da
casa pelo traçado das ruas ou o determinasse o nível das soleiras. 44
As normas que regulavam as construções e a vida urbana eram encontradas
nas legislações portuguesas muito antes de as terras brasileiras virem a ser
colonizada, e sempre estiveram presentes no cotidiano da população. A vinda do
Ouvidor Pardinho à Vila de Curitiba, as subseqüentes visitas de Correições e os
primeiros códigos de posturas aqui promulgados atestam a preocupação existente
com a manutenção e o "aformoseamento" das cidades, para usar uma expressão
comum naqueles idos.
Os Provimentos foram embasados nas Ordenações Filipinas. Ao interditar as
casas que tivessem aberturas dando para propriedades vizinhas, Pardinho dava ao
texto uma interpretação daquilo que já constava nas Ordenações do Reino.
As ordenações ou Leis do Reino, como também eram conhecidas, definiram e
influenciaram o quadro jurídico do reinado português do século XV aos anos

44
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oitocentistas. Foram, ao todo, três sucessivas compilações que se atualizavam
sempre em substituição à anterior: as Ordenações Afonsinas (século XV), as
Manuelinas (1521) e as Filipinas (1603 - 1643), que mais diretamente nortearam
Rafael Pires Pardinho.
AS POSTURAS MUNICIPAIS
Passados cem anos, a legislação urbana da primeira metade do século XIX,
em Curitiba, muito pouco diferia dos Provimentos do Ouvidor Pardinho. Quando se
deram os debates na Câmara para a redação do primeiro Código de Posturas da
cidade, em 1829, o texto do Ouvidor foi usado como modelo, e a própria comissão
encarregada da tarefa recebeu o nome de Comissão de Revisão dos Provimentos.
Exatamente por isso, a urbanidade colonial idealizada por Pardinho, acabou sendo
transposta para os Oitocentos. Ou seja, ainda era uma cidade que se definia por
oposição ao campo, pelas quadras em volumetria única e pela arquitetura lusobrasileira.45
De certo modo, as formas de manutenção das cidades portuguesas eram
estendidas à pequena e isolada Curitiba. É difícil encontrar algum artigo das posturas
curitibanas que não tenha o seu correspondente em cidades de Portugal ou em
outras de suas colônias. O historiador Magnus Roberto de Mello Pereira afirma ser
normal encontrarmos estas semelhanças de posturas entre cidades brasileiras no
século XIX com as européias do período medieval. 46
Na etimologia da língua portuguesa, postura é um termo bastante antigo e
origina-se do verbo pôr. Era utilizado nas deliberações que tinham força legal – pôr
lei ou pôr regulamento – portanto, acabou sendo identificado como sinônimo de lei,
mas de uma lei nova, não prevista na legislação mais antiga ou em costumes
estabelecidos. No século XIV, as posturas assumiram a denotação específica de
norma municipal. Outro termo também identificado como sinônimo de postura, foi
vereação, nome dado às reuniões dos camaristas, mas que também batizou o
registro das mesmas, as atas da câmara. Como eram nestas atas que as posturas
45
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eram escritas, a mesma denominação acabou designando as normas estabelecidas
nestes registros. 47
A maior eficácia das posturas reside no fato de mudarem ao sabor dos
acontecimentos cotidianos. Embora não deixassem de compor parte de um direito
escrito, elas guardaram algumas peculiaridades do antigo direito consuetudinário.
Constituíam-se numa autonomia da administração municipal; e acima do âmbito das
câmaras, o único foro de recursos contra as posturas era o próprio Rei. Aos
corregedores e ouvidores não era permitido a criação ou a mudança de posturas,
mas apenas a verificação do seu cumprimento ou uma ordem para sua atualização.
Neste ponto, reside a diferença entre as posturas municipais de Curitiba e os
provimentos baixados pelo Ouvidor Pardinho. Embora as primeiras também
seguissem a legislação portuguesa, não eram estabelecidas externamente como os
provimentos. As posturas nasciam de questões prementes do cotidiano local, por
decisão dos próprios vereadores. A cada código promulgado, novas alterações
poderiam surgir.
Não se pode deixar de ver as posturas municipais como um manual de
civilidade urbana. A convivência de diferentes pessoas e costumes é própria do viver
urbano, sendo, portanto, inevitável este contato no espaço público. As posturas
disciplinavam os comportamentos urbanos e eximiam-se de avançar porta adentro
das casas. O respeito à inviolabilidade da moradia era um dos privilégios do viver em
cidade.48
Dessa forma, a legislação não avançou além da testada das casas, não
ultrapassou as fachadas, um espaço liminar por natureza, que pertence de maneira
simultânea às esferas pública e privada. Entretanto, portas, janelas, vãos e demais
detalhes eram estabelecidos no teor das próprias posturas. No primeiro código de
Curitiba, em 1829, as regras da arquitetura local ficaram estabelecidas. Apesar do
detalhamento não ser abrangente, algumas dimensões mínimas foram determinadas
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PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Posturas municipais e civilidade urbana. Departamento de História,
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e providências contra as ruínas ou a possível construção de choupanas, inseridas no
regulamento.
É certo que pardieiros e choupanas não seriam eliminados pelo simples fato
de um código de posturas interditá-los, mas à medida que novas construções fossem
requeridas ou que as casas ruíssem e necessitassem reconstrução, a Câmara
viabilizava a sua proposta. O mesmo ocorria com o nivelamento das ruas, dava-se
tempo ao tempo.
UMA QUESTÃO TÉCNICA
Fruto da ação de camaristas, fiscais e pilotos, o alinhamento das vias públicas
e os parâmetros construtivos também passaram, já na segunda metade do século
XIX, a ser objeto de análise de engenheiros. Esse novo personagem a circular pelas
ruas inseria o conhecimento técnico necessário para validar as medidas tomadas,
seja pelas câmaras municipais ou pelo governo provincial. A linguagem técnica e o
anteparo do saber de um engenheiro estariam por trás das ações: "... seguindo-se no
calçamento o nivelamento que, em vista do plano do engenheiro, for determinado
pelo fiscal...".49
Os engenheiros e, posteriormente, os médicos foram grandes responsáveis
pelas transformações sofridas pelas posturas ao longo dos Oitocentos e início do
século XX. Enquanto o engenheiro cuidava do arruamento, das dimensões mínimas
a serem adotadas nos edifícios e corrigia os projetos de construção apresentados à
prefeitura (que a partir de 1895 passaram a ser obrigatório para qualquer obra), os
médicos, por sua vez, também forneceram medidas sanitaristas, determinando áreas
necessárias à ventilação e insolação. Medidas determinantes para romper com o
casario colonial colado parede a parede.
Curiosamente, a mudança na legislação que liberaria a cidade das amarras
coloniais partiu do interior e não da capital. Em 1862, a Câmara Municipal de
Guarapuava já permitia a construção afastada do alinhamento e das divisas do lote,
além de gradis de ferro dando para a rua. Na capital, a situação permaneceria
Código de Posturas de Curitiba de 1861. In: Posturas Municipais: Curitiba, Castro, Ponta Grossa. Décadas de 1820
a 1860. MONUMENTA. Curitiba: Aos 4 ventos. vol. 1, nº3, 1998. p 107.
49
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imutável e vale ressaltar que, um ano antes, os vereadores lançaram postura
interditando colunas e cunhais, acrescida, no texto, de um indecifrável “etc”, que
poderia vir a se encaixar qualquer inovação arquitetônica.
Em Curitiba, esse quadro mudaria somente no Código de Posturas de 1895,
que passou a liberar de corredores entre as construções, reforçando a idéia do
afastamento entre os vizinhos. Com medidas assim, janelas, jardins laterais, ar puro
e luz solar adentraram aos lares curitibanos. Esboçada de forma simples,
mencionando apenas corredores abertos, a lei tornava possível uma nova proposta
de cidade. Com espaços vazios entre as residências, os proprietários poderiam fazer
jardins e ampliar a área de iluminação de cômodos da casa. As prescrições da
medicina sanitária eram atendidas, ao mesmo tempo em que se transformava a
paisagem urbana. 50
Com relativo atraso em relação à pioneira Guarapuava, o código também
mencionou gradis ou muros, principalmente para os terrenos vazios. Como ocorria
na cidade colonial, lotes vagos não eram bem vistos. Terrenos no quadro urbano só
seriam concedidos para edificações. O arrematante do lote seria obrigado a fazer o
gradil num prazo de seis meses e a edificar nos dois anos seguintes. Modificações
nas fachadas também não poderiam ser realizadas sem licença prévia e mediante
apresentação de projeto. A estética da cidade passara a ser uma preocupação das
autoridades.
O Código de Posturas de 1895 encontrou uma capital em expansão e
modernizando-se. Desde 1885, Curitiba contava com a ferrovia, signo maior dos
tempos modernos; o bonde chegou quase na mesma época e facilitou o acesso aos
arrabaldes mais distantes.
A construção da Estação Ferroviária, na Praça Eufrásio Correia, criou um
novo eixo de crescimento para Curitiba, cujo centro urbano, na época, mal
ultrapassava a região da atual Rua Marechal Deodoro. Partindo da estação, a cidade
cresceu tanto no sentido Rebouças quanto em direção à Água Verde e ao Portão. No
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centro, o espaço compreendido entre a Eufrásio Correia a Generoso Marques foi
rapidamente tomado por edificações o que fez com que, em 1905, uma lei fosse
promulgada para esse setor, determinando que a Barão do Rio Branco, a Rua 15 e a
Praça Tiradentes só poderiam receber edificações em alvenaria, com dois ou três
pavimentos e construídas no alinhamento. Embora liberasse jardins laterais em
determinadas áreas, o núcleo central ainda permanecia com o mesmo esquema de
lote urbano colonial.
A madeira, por sua vez, estava interditada para o núcleo urbano. Ressalta -se,
no entanto, que a exemplo do que ocorria na legislação setecentista, o código de
1895 também não ia além da fachada, razão pela qual o subterfúgio mais utilizado na
área central foi o das casas de madeira com frente em alvenaria. Essa forma de
burlar a legislação acabou se estendendo para outras regiões da cidade onde, a
princípio, casas de madeira eram permitidas. As normas específicas para essas
construções seriam encontradas somente nas posturas editadas em 1919.
Neste Código, além da seção destinada às construções em madeira, outro
ponto existente e não tratado anteriormente foi a menção às “vilas”, construções de
meio de lote que deveriam que estar no “mínimo dez metros do alinhamento predial e
a cinco das cercas laterais e tendo naquele alinhamento gradil de ferro sobre alicerce
de alvenaria” (art. 46). Nesse caso, a lei regulamentava o já existente, pois desde o
final do século XIX, em bairros como o Alto da Glória e o Batel, vilas se faziam
presentes. De maneira geral, o código de 1919 não difere muito do anterior, de 1895.
As alterações na seção de arquitetura, de um código a outro, ficaram restritas ao
dimensionamento mínimo de cômodos e altura de pavimentos.
Como posturas municipais mudam ao sabor dos acontecimentos cotidianos,
uma das grandes alterações no código seguinte, editado em 1953, no que tange à
arquitetura, foi a inclusão de medidas voltadas para os edifícios residenciais.
Habitações coletivas já eram comuns no final dos Oitocentos. Em Curitiba, sobrados
do centro abrigavam duas ou mais moradias, normalmente vizinhas de porta ou em
andares diferentes. No entanto, ainda sem as mesmas características que, após a
década de 1930, viriam a caracterizar os grandes edifícios residenciais. Em 1926,
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Curitiba teria seu primeiro condomínio de porte inaugurado, o Palácio Avenida, um
misto de prédio comercial e residencial em proporções ainda não conhecidas na
cidade. Abrigava salas comerciais, cinema, confeitarias e apartamentos. Na mesma
época, capitais como Rio e São Paulo recebiam os primeiros arranha-céus que, ao
contrário dos apartamentos médios e pequenos do Avenida, direcionaram-se para
um público de maior poder aquisitivo.
A primeira legislação própria para os condomínios apareceu no Rio de
Janeiro, em 1928. O tema era debatido inclusive em revistas de arquitetura e
decoração. A revista carioca A Casa, no mesmo ano, salientava as vantagens desse
novo modo de morar. As “casas de apartamentos” como chamava em uma matéria,
reduziam custos de construção e de futura manutenção por parte dos moradores.
Como afirmava o artigo, os grandes edifícios eram “a única solução não só para crise
da falta de habitações, como, igualmente, para o barateamento das mesmas”.51
Entretanto, como todo novo hábito, os apartamentos também geraram
polêmicas. Três anos depois, eram apontados pela mesma revista como os culpados
pelo decréscimo do número de construções residenciais, uma vez que ganhava a
preferência, mesmo das classes mais abastadas. O que para o editorial da revista
era um contra-senso, pois apartamento era, por excelência, a morada de gente
modesta. 52
Controvérsias à parte, os novos costumes se estabeleceram. Em cidades
menores, como Curitiba, em pouco tempo edifícios em altura alteravam o perfil da
área central. Ainda que atadas aos rigores da legislação urbana do início do século,
as obras não cessavam e eram freqüentes matérias na imprensa ou anúncios em
revistas especializadas, como a do Instituto de Engenharia. Alguns profissionais
questionavam o atraso da legislação: “Sofre a nossa capital radical reforma em sua
fisionomia urbana, com as novas construções que se erguem por toda a parte. (..) A
arquitetura é nova, mas infelizmente para os curitibanos das gerações que surgem, a

51
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A CASA, ano 6, nº 46, fev. 1928. p. 17.
Idem. Ano 9, nº 84, maio de 1931. p. 5-6.
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disposição dos lotes edificáveis é velha. Velhíssima, pois é modelada em padrões
medievais”.53
Nessa época, o preconceito inicial sobre as habitações coletivas estava
superado e crescia a oferta de edifícios residenciais no centro de Curitiba. Um artigo,
publicado em 1946, afirmava: “O progresso urbano da cidade, no entanto, está
flagrante aos olhos que a viram antes. O apartamento venceu o conforto da casa,
erguendo-se em todos os bairros, na sua ânsia de libertar-se da terra”. 54 Diante
desse quadro, na mesma década estudos e questões foram levantados pela
Prefeitura, resultando em alguns parágrafos do Código de Posturas implantado em
1953. Mas, de maneira geral, os parágrafos destinados aos apartamentos
diferenciavam-se do de uma residência apenas no detalhamento das dimensões.
AGACHE E PLANO DIRETOR, A CIDADE PLANEJADA
Do tempo da pequena vila de casario baixo e ao rés-do-chão à cidade dos
primeiros arranha -céus, Curitiba não deixou de ser analisada e vista como um
organismo que precisava ser normatizado em seu crescimento. Provimentos e
posturas foram utilizados nos dois primeiros séculos de sua história como
instrumentos necessários para nortear, principalmente, a forma urbana. Assim, ruas,
largos e construções, além de costumes e atividades próprias do viver urbano eram
discriminadas e reguladas com o intuito de dotar a povoação de características
próprias das aglomerações urbanas.
Entretanto, definir regras para o arruamento e para a arquitetura, bem como
implantar a cultura de uma urbanidade entre os habitantes, não significa planejar a
cidade e nem direcionar sua expansão. Medidas que proibiam determinadas obras
na região central, como casas de madeira, mas que as liberavam em outras regiões,
ou que padronizavam as construções em setores específicos, como a lei de 1905
sobre os sobrados nos eixos Barão, 15 e Praça Tiradentes, de certa maneira criavam
zoneamentos na malha urbana, mas não eram propostos especificamente para esse

PAULA, José Bittencourt. Questões de urbanismo. In: Revista do Instituto de Engenharia. Curitiba, Jan-Mar.
1947.
54 VIDA PRINCESINA. Curitiba, nº 42, jan-fev. de 1946. p.04.
53

223

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

fim. Nas entrelinhas transparecem mais questões estéticas e de aformoseamento da
paisagem do que ordenamento espacial.
Visando a urbanização, no entanto, ações importantes foram realizadas. Até a
década de 1930, a capital passou por obras expressivas, realizadas pelos prefeitos
Cândido de Abreu e Moreira Garcez. Através da Companhia de Melhoramentos,
Cândido de Abreu, entre 1913 e 1916, pavimentou, ajardinou e reformou muitos
logradouros; incentivou a construção civil, inclusive criando concursos de fachadas
para estimular o belo na arquitetura; reformou o Passeio Público, fez obras de
saneamento, além de melhorar o transporte público, com novas linhas de bonde e
implantação dos elétricos. Garcez, engenheiro como Cândido, foi visionário para a
década de 1920: propôs largas avenidas (Visconde de Guarapuava, Silva Jardim e
Getúlio Vargas, entre outras) antecipando as necessidades que o tráfego automotivo
viria a ter e previu crescimento de Curitiba em direção às regiões da Água Verde e
do Portão. Mas em ambos os casos, entretanto, a cidade ainda não sofrera a análise
criteriosa de um plano previsto para direcionar seu crescimento. Situação que
mudaria somente no início da década seguinte, quando a Prefeitura contratou o
escritório Coimbra Bueno & Cia para elaborar o primeiro plano de urbanização de
Curitiba, mais conhecido como Plano Agache.
Assessorado pelo urbanista francês Alfred Agache 55 o escritório elaborou o
plano entre 1941 e 1943. Nesse período, Agache e equipe, com a colaboração de
técnicos da própria prefeitura, escrutinaram Curitiba para enumerar seus principais
problemas e as diretrizes que deveriam ser tomadas. Na opinião do urbanista, a
cidade não passava de “uma aglomeração de casas sem uma característica que a
distinga”. Somente depois de resolver seus problemas é que iria “adquirir foros de
uma verdadeira capital”.56
Foram três os principais problemas apontados: congestionamento do tráfego
urbano, saneamento precário e ausência de setorização para funções e atividades
No Brasil, Agache se tornou conhecido por ter elaborado planos de urbanização para o Rio de Janeiro, São Paulo e
Vitória.
56 PLANO de urbanização de Curitiba. In: Boletim PMC. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, v. II, n. 12,
1943. p. 11.
55
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específicas. As propostas de Agache orientaram-se pelos princípios da técnica e da
composição urbana racionalista. Suas medidas visavam não apenas dotar Curitiba
de uma nova fisionomia, mas principalmente de uma nova ordem. Pensava -se a
cidade para atender certo número de funções essenciais, como trabalho, habitação,
educação e circulação. Dessa forma, ela seria dividida em regiões funcionais,
interligadas por vias expressas. Fiel a essa concepção, Agache propôs zonas
diferenciadas: um centro comercial, um centro administrativo, uma cidade
universitária (Centro Politécnico), um setor militar (no Bacacheri), um centro industrial
(no Rebouças) e várias zonas residenciais. Em seguida, idealizou um conjunto de
vias de circulação, as perimetrais, em círculos sucessivos e concêntricos, unindo
esses setores funcionais. Para complementar, idealizou modelos de prédios públicos
e privados para as respectivas zonas.
Implantado na seqüência, por mais de duas décadas o plano serviria de
referência às sucessivas administrações municipais. No entanto, sua execução
gradual, como os próprios idealizadores previram, revelou a obsolescência do projeto
seja por seus parâmetros extremamente rígidos, seja em função do crescimento
rápido e imprevisível que a cidade tomou. A situação evoluiu ao ponto de, na década
de 1960, novamente se levantar a questão de se (re)orientar a expansão da capital
por um plano diretor, pois a proposta desenvolvida pelo urbanista francês não
correspondia mais às expectativas de crescimento, e uma nova concorrência foi
aberta para a elaboração de novos estudos
Embora os estudos de Agache não tenham sido utilizados na totalidade e
apesar de o tempo demonstrá-los obsoletos, a configuração de cidade por ele
sugerida serviu de base para ordenar a expansão urbana e embasar os critérios
utilizados no Plano Preliminar de Urbanismo, concebido em 1965. Na época, Curitiba
já contava uma população em torno de meio milhão, número quatro vezes maior que
o encontrado pelo francês.
A empresa vencedora foi a paulista Serete Estudos e Projetos Ltda., que
atuou em consórcio com o escritório Jorge Wilheim Associados. Entre as principais
diretrizes então estabelecidas, estava o desenvolvimento de Curitiba no eixo
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nordeste/sudoeste, o crescimento linear do centro principal, servido por vias
tangenciais de circulação rápida, e a extensão e adequação de áreas verdes.
Impregnado de uma visão humanista, previa mudanças não apenas do espaço
urbano, mas também transformações culturais. Não bastava apenas remodelar a
cidade, implantar planos viários adequados e nem criar um pólo econômico (a
Cidade Industrial), era necessário que o cidadão se apropriasse dos espaços
urbanos, valorizando-os a partir do conhecimento de sua própria história e da história
do seu bairro, reorganizando, dessa forma, paulatinamente a memória da cidade. Em
outras palavras: Curitiba precisava encontrar identidade própria.
Com a elaboração e o desenvolvimento das diretrizes propostas, foi aprovada
pela Câmara Municipal uma Lei de Plano Diretor. Dentre as principais medidas então
tomadas, duas foram importantes para consolidar a paisagem urbana hoje
consagrada de Curitiba: a valorização de um centro histórico e a ocupação maciça
dos eixos estruturais. Na primeira, previa-se o descongestionamento da área central,
limitando seu crescimento e preservando o centro tradicional como patrimônio
histórico e cultural da cidade. A segunda medida, por sua vez, foi decisiva para a
verticalização de muitos bairros, pois o planejamento urbano, a partir de então,
estaria voltado para a mudança da expansão radial da cidade, prevista por Agache,
em expansão linearizada, integrando transporte e uso do solo.
O impacto dessas medidas transformou a cidade após a década de 1970,
quando a linearidade da expansão urbana, através de eixos estruturais, cortou
inúmeras áreas tradicionais. Se por um lado, foram facilitadas as condições de
transporte coletivo e de tráfego de automóveis, por outro, o incentivo a verticalização
nos eixos modificou em poucos anos a paisagem sem um prévio estudo do impacto
que tal ação causaria para a memória de muitos bairros. Em regiões como a do
Juvevê e do Bigorrilho, por exemplo, restam poucos exemplares arquitetônicos
representativos de períodos mais antigos de sua ocupação.
No entanto, o mesmo plano que possibilitou a rápida verticalização de muitos
bairros, também criou o Setor Histórico, em 1971, no centro tradicional. Ponto de
partida para a tomada de consciência e percepção da importância de se preservar o
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conjunto de maior homogeneidade arquitetônica remanescente do século XIX em
Curitiba. A partir de então, ações pontuais como restauro e reciclagem de edificações
importantes como o Teatro Paiol, o Paço Municipal, o Palacete Wolf e a Casa
Romário Martins, além do tombamento de sítios importantes (Rua 15 de Novembro e
as praças João Cândido e Eufrásio Correia), contribuíram para alertar para a
importância da preservação do patrimônio cultural e também deram início aos
primeiros inventários e cadastramentos de imóveis históricos.
Se nos tempos do Ouvidor Pardinho e das primeiras posturas pensava -se em
instaurar uma urbanidade e estimular o crescimento regular da cidade, nos dias de
hoje a legislação também tem como fim estimular não apenas o desenvolvimento,
mas também a preservação da memória e da historicidade existente nas ações
urbanas que essas mesmas legislações ajudaram a formatar.
CONTEXTO ARQUITETÔNICO
Cidade colonial, eclética e ao mesmo tempo moderna. Em linhas gerais, assim
pode ser classificada a transformação arquitetônica de Curitiba no decorrer dos anos.
Temporalidades diversas que convivem num mesmo cenário, onde novo e antigo,
lado a lado, dão a medida da riqueza e da diversidade do espaço urbano. Tal qual
ondas concêntricas que se irradiam a partir de um mesmo ponto, a cidade se
espraiou ao longo das diversas fases de sua história e quanto mais próximo do
núcleo central, no sentido inverso desse processo, mais rico e visível torna -se o
passado presentificado pela Arquitetura.
Partindo da região da Praça Tiradentes, o primitivo núcleo se expandiu,
prolongando-se pelas ladeiras do Alto São Francisco, descendo em direção ao rio Ivo
e definindo contornos pelos caminhos e largos que surgiram no ir e vir dos
moradores. Caminhos que se transformaram em ruas que, posteriormente,
direcionariam os percursos aos arrabaldes e às colônias mais distantes.
Com raras alterações, a espontaneidade desse traçado chegou ao final do
século XIX, quando medidas pontuais, influenciadas pelas transformações urbanas
dos Oitocentos, deram início à fase em que a cidade começou a ser pensada em
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termos mais técnicos. Na época, engenheiros da Câmara Municipal planejavam
abertura de ruas, analisavam desapropriações visando o aformoseamento da
paisagem e norteavam crescimentos futuros para a cidade.
Simbolicamente, esse período marca o fim do predomínio da arquitetura lusobrasileira em Curitiba. Na segunda metade do século XIX, o cenário do casario baixo,
caiado, em sua maioria aos rés do chão, cedeu lugar às construções referenciadas
pelas linhas do ecletismo arquitetônico. Ao contrário de outros centros urbanos,
como o Rio de Janeiro, que, após a passagem da Missão Francesa (1816), foi
marcado pelo neoclassicismo, Curitiba, isolada no primeiro planalto paranaense e
ainda dependente administrativamente de São Paulo, pouco foi influenciada por essa
tendência. Além do isolamento, a carência de mão-de-obra especializada também
contribuía.
A entrada do ecletismo pode ser localizada a partir da década de 1860,
quando construtores de origem germânica começaram a atuar mais assiduamente na
cidade. Obras como o antigo prédio da Farmácia Stellfeld, a Santa Casa, o Mercado
Novo 57 (já demolido), projetadas pelo engenheiro alemão Gottlieb Wieland,
referenciaram construções futuras. Relatos da época informam que devido ao pouco
conhecimento técnico dos mestres-de-obras locais, os carpinteiros, pedreiros e
engenheiros alemães eram muito solicitados tanto por particulares, quanto pelo
próprio governo provincial. Na época, ainda eram poucos os engenheiros brasileiros
estabelecidos em Curitiba, e a maioria desses profissionais, aí também
compreendidos os estrangeiros, realizavam grande parte de suas obras no interior,
principalmente abertura de estradas e implantação de colônias.
Em sua fase inicial, o ecletismo em Curitiba foi bastante influenciado pelos
mestres alemães, cujos trabalhos sempre foram citados por autores do início do
século XX como obras que, embora tenham contribuído para trans formar a
paisagem, ainda eram consideradas sólidas demais e pesadas. O Palacete Wolf, na
Praça Garibaldi, é um bom exemplo dessa afirmação. Mas é importante ressaltar que
57

Localizado no local onde hoje se encontra o Paço Municipal, foi uma das poucas manifestações neoclássicas da
cidade, e numa versão mais simplificada.
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foram esses mestres e engenheiros que introduziram as linhas do neogótico em
Curitiba, que teve na obra da Santa Casa, no início da década de 1870, uma das
primeiras aplicações locais. Os frontões curvos ou chanfrados, ainda identificados
em muitas ruas centrais da cidade, também foram influenciados pelos alemães.
A construção da estrada de ferro Curitiba – Paranaguá também se constitui
em outro marco simbólico para a arquitetura da capital. Eram os anos de 1880 e,
coincidentemente com o período dessa obra, outros marcos paradigmáticos da
modernidade oitocentista chegavam à cidade, como a implantação de linhas de
bonde, os primeiros experimentos com a eletricidade e a inauguração do Passeio
Público, que trouxe no rastro de seu planejamento, medidas de saneamento e
urbanização até então não pensadas para a capital. Foi também um período em que
cresceu o número de engenheiros da terra formados nas academias do Rio de
Janeiro e São Paulo, época de maior difusão de álbuns e outras publicações
voltadas para a Arquitetura e momento em que a cidade presenciou um trânsito de
engenheiros, arquitetos e técnicos estrangeiros jamais visto até então. Muitos desses
profissionais, em especial italianos, que aqui chegaram para a construção da ferrovia
e da estação, fixaram residência e começaram a atuar na cidade.
Na expansão urbana que marcou o final dos Oitocentos, chácaras próximas
ao centro eram parceladas entre herdeiros, em sua maioria descendente das famílias
mais tradicionais da cidade, e palacetes começaram a pontuar a paisagem de bairros
como Batel e Alto da Glória. Ruas centrais, como a 15 de Novembro e a Barão do
Rio Branco, além de praças e largos, recebiam tratamento especial na legislação,
que a partir de então requeria sobrados de alvenaria com dois e três pavimentos
para esses logradouros. A própria legislação se viu obrigada a aceitar o que poucos
anos antes era negado, como, por exemplo, um número maior de elementos
decorativos sobre as fachadas e o afastamento das construções das divisas do lote,
possibilitando jardins e recuos laterais, fatores importantes para transformar a
paisagem da cidade.
Esse período compreendido entre o final do século XIX e as duas décadas
iniciais do XX foi o mais rico do ecletismo arquitetônico de Curitiba. São dessa fase
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as conhecidas residências de porão alto e com entrada lateral voltada, geralmente,
para alpendres lambrequinados, a maioria dos sobrados mistos de comércio e
moradia da região central e os palacetes de bairros próximos. Época marcada por
uma profissionalização maior da construção civil, pois muitos engenheiros e
construtores abriram seus escritórios (contando com equipes próprias para os
serviços) e as primeiras construtoras de porte começaram a atuar no mercado, como
a Bortolo Bergonse e a firma Maurício Thá.
Os anos que se seguiram, entre as décadas de 1920 e 1940, antes da entrada
do modernismo arquitetônico, são os menos estudados na arquitetura local, mas
nem por isso deixaram de ser ricos para a cidade. Nessa época, três momentos são
significativos: o neocolonial, o art-déco e a construção de vilas, geralmente de
influência normanda.
Embora mal compreendido, o neocolonial não foi um movimento isolado e
restrito apenas ao Brasil. Marcou a quase totalidade dos paises americanos.
Inicialmente, tratou-se de um renascimento da cultura das colônias, uma busca de
raízes para fazer frente à arquitetura eclética, considerada um elemento alienígena
para a História dos paises colonizados. No Brasil, a inspiração veio dos solares das
fazendas, com seus grandes alpendres e beirais, mesclados aos frontões e portas
barrocas de igrejas. Iniciado em São Paulo, em 1914, o movimento teve seu auge
nas comemorações do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro, e durante a
Semana de Arte Moderna de 22, em São Paulo. A busca das raízes locais em
conjunto com as novas técnicas da modernidade foi um norteador para os artistas de
22 e muitos, como Mário de Andrade, partiram em viagens pelo interior de Minas
Gerais para estudar a arquitetura colonial.
Nesse período, em virtude da difusão de projetos via revistas de arquitetura e
decoração, além do próprio cinema, novas influências são acrescidas ao neocolonial
brasileiro, como as hispanas, principalmente as oriundas da região da Califórnia nos
Estados Unidos, onde a cultura espanhola foi representativa na fase inicial da
colonização. Por esse motivo, é comum encontrar em projetos e publicações da
época referências ao estilo missões, californiano e mexicano, entre outros. Aos já
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conhecidos frontões barrocos, foram então acrescidos torreões, colunas torsas,
balcões em madeira, floreiras em balanço sob as janelas e, em alguns casos,
influências astecas, maias e marajoaras nos desenhos das fachadas. Numa proposta
mais simplificada, esses detalhes são encontrados em boa parte dos sobrados
geminados construídos próximos às regiões centrais.
As residências sob influência neocolo nial e hispana foram construídas até o
final da década de 1940. Em bairros como Água Verde, Mercês, Juvevê e Batel,
além da própria área central, elas ainda são localizadas, muito embora
significativamente descaracterizadas e, em sua maioria, destinadas para usos
comerciais. Ao mesmo tempo em que ainda se construía nessa linguagem, as vilas
de aspecto normando também se popularizavam, povoando a paisagem das ruas
que dirigiam para os bairros mais próximos ao centro.
As vilas foram mencionadas pela primeira vez nas Posturas de Curitiba em
1919, ainda que se encontrassem construções no gênero desde o final do século
XIX, principalmente nos bairros Batel e Alto da Glória. A referência ao estilo
normando foi comum pelas ruas da cidade e, ainda hoje, vários exemplares resistem
à ação especulativa das grandes construtoras. Normalmente referenciadas com
ironia, devido aos telhados inclinados esperando uma neve imaginária, são modelos
de residências que tiveram larga difusão nos álbuns de projetos e nas revistas de
arquitetura do período. Sob a denominação genérica de normando, agrupavam-se
edificações de inspiração romântica que, além de telhados de alta inclinação,
apresentavam empenas voltadas para a rua, com falsas estruturas de madeira,
janelas ogivais ou retang ulares e vidros recortados em losangos. O revestimento ia
do tijolo aparente às pedras ou à massa pintada de branco, quando não uma mistura
dos três elementos.
No mesmo período em que vilas bordejavam ruas de aprazíveis redutos
curitibanos, o centro da cidade recebia os primeiros edifícios em altura, em sua
maioria seguindo as linhas do art-déco, ainda que simplificado se comparado ao
realizado nos grandes centros urbanos. Por art-déco compreender-se-ia boa parte
das novidades da arquitetura (e do design) realizadas entre as décadas de 1920 e
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1940, inclusive as de tendência racionalista, uma vez que se generalizou uma única
denominação para a produção do período. Coincidentemente, na década de 1930, o
governo federal encampou, em obras públicas, conceitos de racionalidade e
funcionalidade que correspondiam à arquitetura déco que então se realizava. Muitas
escolas, edificações dos Correios e prédios públicos foram construídos na tendência,
dando um caráter de oficialidade ao estilo, que acabou por representar uma época e,
em muitos casos, foi chamado de “arquitetura do Estado Novo”.
As linhas geométricas e derivadas do déco encamparam o imaginário da
época como signos de modernidade, principalmente por contribuírem para a
verticalização da paisagem urbana. A influência também chegou às residências com
o uso mais simplificado dos mesmos desenhos geometrizados dos edifícios, a
ausência de ornamentos aplicados e com o despojamento do uso das linhas retas ou
das curvas, especialmente nos lotes de esquina. Em alguns exemplos, eram
utilizados vãos arredondados, feito escotilhas de embarcações marítimas ou janelas
com caixilhos de ferro segmentado horizontalmente e mais tarde consagradas com o
nome de vitrô.
O déco como estilo oficial e disseminado entre a população teve sua
consagração reforçada pelo uso reiterado em grandes exposições transitórias,
organizadas por todas as esferas do governo. Embora seja considerado por muitos
(junto ao racionalismo dos anos 1930/40) como um período que antecedeu a
Arquitetura moderna, ele foi, em sua época, a tradução de moderno que povoou o
imaginário não só dos brasileiros. Em Curitiba, ainda no início da década de 1950,
edifícios nessa linguagem eram construídos paralelamente às primeiras obras tidas
como modernas. Nesse ponto, a transformação arquitetônica que então aconteceu,
mais uma vez teve grande impulso oficial, principalmente com as comemorações do
Centenário de Emancipação Política do Paraná, em 1953. Embora Curitiba já tivesse
manifestações isoladas de modernismo, em projetos de Vilanova Artigas e Frederico
Kirchgassner, foi a partir do Centenário, em obras como o Centro Cívico, Teatro
Guairá e a Biblioteca Pública, que o estilo foi maciçamente difundido.
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Na época, jovens engenheiros-arquitetos

influenciados

pelas

revistas

internacionais e pela arquitetura carioca e paulista, que uma década antes já
assumira as linhas do moderno, abriram escritórios na cidade ou foram contratados
por grandes construtoras. Foi na década de 1950 que marcos referenciais para a
fase inicial do movimento foram construídos, como o edifício do IAPAS, o Souza
Naves, o Barão do Rio Branco, e o complexo da Reitoria, entre outros.
A criação do curso de Arquitetura da UFPR, em 1962, foi decisiva para
consolidação do modernismo arquitetônico em Curitiba. A geração que de lá saiu nos
anos 60 delineou os caminhos que não só a arquitetura da cidade tomaria a partir de
então, mas também o planejamento urbano da capital.
Em toda essa transformação arquitetônica de Curitiba, que vai do lusobrasileiro ao moderno , cabe ressaltar a papel particular ocupado pelas construções
de madeira, que, quase como totens na paisagem, passaram por poucas mudanças
ao longo dos anos, apesar de também terem absorvido elementos das diversas fases
da história da arquitetura. Poucos exemplares restam nos dias atuais nas regiões
mais próximas ao centro e, de todas as manifestações arquitetônicas ainda
existentes, é a mais frágil apesar de ser freqüentemente equiparada à condição de
símbolo de uma paranidade construída.
PLANEJAMENTO E PRESERVAÇÃO
Os primeiros registros oficiais da preocupação com o patrimônio cultural de
Curitiba datam da década de 1940, manifestados através do plano urbanístico
concebido por Alfred Agache, do tombamento federal das coleções do Museu
Paranaense e do Museu David Carneiro, e da assinatura de decreto municipal
reconhecendo o valor histórico do Paço da Liberdade, antiga sede da prefeitura.
Porém, é no contexto da aprovação do Plano Diretor de 1966 e de sua efetiva
implantação na década de 1970, que as ações municipais de proteção ao patrimônio
edificado de Curitiba ganham ênfase: tanto no que se refere à revitalização urbana; à
restauração e reciclagem de edifícios; à elaboração dos primeiros inventários das
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edificações de valor cultural; como à implantação de instrumentos jurídicos de
proteção.
O Plano Diretor de 1966 estabeleceu diretrizes de preservação que
determinaram a elaboração de um Plano de Revitalização do Setor Histórico da
cidade. Elaborado em 1971, o plano de revitalização esboça os limites e as
condições de uso e ocupação do conjunto remanescente de maior homogeneidade
arquitetônica e urbanística da cidade, de forma a oferecer às novas gerações a
percepção do espaço urbano característico do final do século XIX e começo do XX.
Na mesma década, iniciam-se os processos de restauração e reciclagem de
importantes edifícios públicos municipais: o Teatro Paiol, o antigo Paço Municipal, a
Casa Romário Martins, o Palacete Wolf, o Solar do Barão, o Centro de Criatividade.
Entre as propostas de revitalização da cidade, a transformação de cinco
quadras da Rua 15 de Novembro em calçadão, com o bloqueio do trânsito de
veículos, teve como objetivo devolver o centro aos pedestres.
Em 1977, sob os cuidados da Coordenação da Região Metropolitana de
Curitiba – COMEC e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social - IPARDES, é elaborado o Plano de Preservação do Acervo Cultural da
Região Metropolitana de Curitiba. Esse plano relacionava 363 unidades de
importância cultural para Curitiba entre as 760 unidades selecionadas em toda a
região metropolitana.
Os primeiros inventários sob a responsabilidade do município para a
identificação dos imóveis de valor cultural para a cidade são elaborados em 1979 e
1982, com base no Plano do Acervo Cultural da Região Metropolitana. A seleção dos
imóveis obedeceu a um recorte temporal que vai desde o período colonial até a
década de 1930, aproximadamente.
Esses estudos deram origem a decretos que relacionavam os imóveis de valor
cultural para o município e que foram denominados Unidades de Interesse de
Preservação. Desde 1984, ao ser declarada a nulidade desses dispositivos legais,
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permaneceram os alertas de interesse de preservação nas indicações fiscais dos
lotes, consolidando a prática da proteção adotada pelo município.
O inventário dos bens edificados foi ampliado em 2003 com o arrolamento de
exemplares representativos do movimento moderno, compreendidos entre o final do
ecletismo até meados da década de 1960.
A opção por formas inovadoras e eficazes de proteção dos bens edificados os incentivos construtivos e fiscais - traduzem os caminhos de preservação adotados
pelo município.
O incentivo construtivo foi instituído em 1982, e consiste na autorização para
construir acima dos limites previstos pela legislação. Esse incentivo pode ser
utilizado no próprio lote que contém a edificação de valor cultural ou, nos casos em
que há restrições para construir no local, ser transferido total ou parcialmente para
outro imóvel.
Ao longo dos anos, a concessão e as condições de transferência do incentivo
construtivo proporcionaram a restauração e adaptação a novos usos de edificações
de valor cultural para a cidade, muitas das quais, até então, relegadas ao total
abandono por parte de seus proprietários.
Dentro desse conceito, em 1993 foi criado um outro dispositivo para a
restauração de imóveis de excepcional valor cultural para a cidade: as Unidades
Especiais de Interesse de Preservação. Esse mecanismo consiste na venda de cotas
de restauro, adquiridas para acréscimos construti vos. Por esse processo,
importantes edificações foram recuperadas: a Catedral Basílica de Curitiba, a
Sociedade Garibaldi, o edifício central da Universidade Federal do Paraná, o casarão
da União Paranaense de Estudantes, a sede do Ministério Público do Estado do
Paraná, entre outros.
O incentivo fiscal, através do desconto do IPTU, é outro atrativo oferecido aos
proprietários de imóveis históricos para que invistam na preservação desses bens. A
redução do imposto é definida em função das condições de conservação e uso do
imóvel.
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Desde o início da década de 90, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura é mais
um instrumento de captação de recursos aplicado na preservação do patrimônio
histórico. O mecenato subsidiado permite a transferência, pelos contribuintes, de
parte dos tributos municipais devidos para o patrocínio de projetos culturais. Esse
benefício tem possibilitado o restauro de importantes marcos referenciais: a Igreja do
Bom Jesus, a Igreja da Ordem, a Igreja do Rosário, entre outros.
O Projeto Matricial do Patrimônio Cultural, coordenado pelo IPPUC entre 1997
e 2000, teve como missão proteger os bens de valor cultural identificadores de
Curitiba através de uma política única de preservação. O trabalho envolveu cerca de
16 secretarias e órgãos do governo municipal. Resultou em ações práticas, que
possibilitaram o início do inventário de obras de arte e monumentos em logradouros
públicos, o processo de transferência e restauração da Casa Erbo Stenzel, a
conceituação do projeto Vila da Madeira, a proposta de ampliação do setor histórico
tradicional, entre outras. Sobretudo, caracterizou-se como um amplo fórum de
discussões e reflexões sobre a política do patrimônio cultural de Curitiba.
A preocupação com a salvaguarda dos edifícios e sítios históricos se faz notar
na legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo: seja pela regulamentação de
áreas que contém conjuntos arquitetônicos e urbanísticos identificadores do
processo de ocupação da cidade; seja pela regulamentação dos instrumentos de
política urbana. Esse conceito, presente desde o Plano Diretor de Urbanismo de
1966, é enfatizado na legislação de zoneamento aprovada em 2000.
A nova legislação de zoneamento possibilitou a ampliação dos limites do Setor
Histórico tradicional, estendendo sua proteção à tradicional Praça Tiradentes e
imediações. Permitiu delinear o Setor Especial Eixo Barão-Riachuelo, evidenciando a
importância da ligação histórica entre a antiga estação de trens e o centro tradicional,
tecendo parâmetros para sua integração na vida contemporânea da cidade. Em
2001, foi criado o Setor Especial da Paisagem Ferroviária, passo inicial para os
estudos do complexo ferroviário na composição da paisagem tradicional.
No Plano Diretor atual, aprovado em 2004, são várias as diretrizes que tratam
da

preservação

do

patrimônio

arquitetônico,

paisagístico

e

urbanístico,
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contextualizadas nas políticas de desenvolvimento urbano, urbanístico-ambiental,
social e econômica, e da gestão democrática da cidade.
Sob outro enfoque, as intervenções urbanísticas ganham destaque a partir da
implantação dos calçadões de pedestres no centro tradicional, no início dos anos 70,
e de diversos projetos de revitalização desenvolvidos desde então (Santa Felicidade,
Cores da Cidade, Arcadas do Pelourinho, Arcadas de São Francisco, entre outros).
Somam-se às ações municipais o tombamento estadual de edifícios, sítios e
paisagens urbanas, estabelecendo outras formas de proteção. No ano da aprovação
do Plano Diretor de 1966, o Estado do Paraná registra os tombamentos dos prédios
do antigo Paço Municipal, da Igreja de São Francisco das Chagas, e do conjunto
formado pelo Belvedere e pelas ruínas de São Francisco, compondo a Praça João
Cândido.
Já o sítio da Praça Eufrásio Correia, protegido desde 1985, abrange a antiga
estação de trens, a praça, o casario e o Palácio Rio Branco. A paisagem urbana da
Rua 15, tombada em 1974, prolonga-se na proteção do conjunto urbano da Rua
Comendador Araújo, tombado em 2004, evidenciando a expansão urbana na direção
oeste. O acervo de bens protegidos pelo Estado inclui 58 inscrições de tombamento
em Curitiba.
Cabe ressaltar o tombamento federal do Palácio da Liberdade, antigo Paço
Municipal, inscrito no Livro de Belas Artes em 1984.
OS PLANOS E OS INVENTÁRIOS
O PLANO DE PRESERVAÇÃO DO SETOR HISTÓRICO DE CURITIBA
O primeiro inventário de identificação do patrimônio edificado da cidade foi
elaborado como etapa do Plano de Revitalização do Setor Histórico de Curitiba, em
1970. O trabalho foi coordenado pelo Arquiteto Cyro Corrêa de Oliveira Lyra, na
gestão do prefeito Omar Sabbag.
A proposta de “restabelecer a continuidade do patrimônio do centro antigo da
cidade” é decorrente dos conceitos urbanísticos adotados no Plano Diretor de 1966.
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A análise da arquitetura e de sua ambientação no núcleo embrionário da instalação
urbana foi o ponto de partida para a delimitação de uma área a ser protegida. Esse
sítio se caracterizava por uma estrutura urbana colonial (ruas estreitas, implantação
de igrejas fronteiras às praças, escala e posição das construções), no qual
coexistiam edificações de outras épocas, significativas como expressão arquitetônica
da cidade.
As unidades arquitetônicas compreendidas nesse setor foram identificadas,
mapeadas e classificadas em três categorias:
a.

Unidades-monumento: aquelas cujo valor histórico justificasse o

tombamento pelo Estado do Paraná;
b.

Unidades de acompanhamento: as de menor importância

arquitetônica mas que contribuíssem para a tônica paisagística do conjunto;
c.

Unidades

incaracterísticas:

destituídas

de

importância

arquitetônica, sendo desejável sua substituição para a renovação da área.
O plano estabeleceu medidas para a promoção da área como um centro
turístico-cultural. Com esse objetivo, foram propostas as instalações de museus e
casas de cultura em algumas das unidades, bem como a transferência da feira de
artesanato da Praça Zacarias para o Largo da Ordem.
Acompanhado de instrumentos urbanísticos para a execução das medidas de
preservação da área, o Plano de Revitalização estabeleceu as bases para a
elaboração do decreto municipal n° 1.160/1971, que delimitou e regulamentou o uso
e a ocupação do Setor Histórico de Curitiba.
O

PLANO

DE

PRESERVAÇÃO

DO

ACERVO

CULTURAL

DA

REGIÃO

METROPOLITANA DE CURITIBA
O inventário dos bens culturais dos municípios da região metropolitana de
Curitiba, compreendido como instrumento de planejamento sócio-econômico para
aquela região, foi desenvolvido em 1977 pela Secretaria de Planejamento do Estado
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do Paraná, através da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC,
e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social – IPARDES.
O trabalho foi estruturado em duas partes: um inventário analítico e o conjunto
de diretrizes para a preservação. O inventário dos bens de valor arquitetônico
consistiu na primeira etapa do Plano de Preservação do Acervo Cultural da Região
Metropolitana de Curitiba.
O inventário compreendeu a verificação e análise do acervo arquitetônico de
14 municípios, e foi processado em cinco etapas: pesquisa documental, pesquisa de
campo, avaliação da arquitetura, pesquisa histórico-arquitetônica, e análise
qualitativa do inventário.
Do acervo arrolado em toda a região (760 unidades), quase a metade (48%)
foi identificada no município de Curitiba. O conjunto inventariado do município
compreende 363 unidades, classificadas conforme segue:
Grau 1 (fundamental): 22 unidades
Grau 2 (relativa): 124 unidades
Grau 3 (secundária): 217 unidades
Nesse acervo destacam-se uma série de edifícios públicos de arquitetura
eclética e de inspiração neoclássica, diversos exemplares da arquitetura urbana de
influência alemã, casas assobradadas típicas da imigração italiana, e alguns
conjuntos ambientais importantes na paisagem.
Entre outras propostas para Curitiba, constam do plano:
a.

O tombamento estadual de unidades (Palacete Wolf, antigo

Ginásio Paranaense, antiga residência do Barão do Cerro Azul, entre outras);
b.

A criação de um Setor do Patrimônio Histórico, Artístico e

Ambiental no âmbito da Fundação Cultural de Curitiba, a elaboração de legislação
específica de proteção, e a criação de um Conselho Consultivo do patrimônio.
c.

O tombamento municipal de edificações, conjuntos ambientais,

urbanos e rurais;
d.

A reciclagem de uso de edificações;
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e.

A equipamentação do conjunto de Santa Felicidade para

compor um pólo do roteiro turístico das colônias.
Essas propostas serviram de base para o tombamento estadual de diversas
unidades, e instigaram os processos de restauração e reciclagem de diversos
edifícios (Casa Romário Martins, Palacete Wolf, Solar do Barão, entre outros),
incluindo a revitalização da tradicional colônia de Santa Felicidade.
A RELAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO ANEXA AO
DECRETO 1547/1979
A primeira relação de imóveis de valor cultural para o município surge como
parte do decreto n° 1574/1979, que estabeleceu o setor especial das Unidades de
Interesse de Preservação. O objetivo do decreto era promover e incentivar a
preservação, recuperação e revitalização de edificações consideradas “testemunhos
da memória de Curitiba”, para as quais a legislação de zoneamento e uso do solo
não previa um aproveitamento mais adequado.
O decreto arrolou 586 unidades e estabeleceu a formação de uma Comissão
Especial para indicar medidas de proteção, e análises de uso e intervenções nesses
imóveis.
A seleção dos imóveis teve por base o Plano de Preservação do Setor
Histórico e o Plano de Preservação do Acervo Cultural da Região Metropolitana de
Curitiba.
A RELAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO ANEXA AO
DECRETO Nº 414/1982
O decreto 414, de 1982, é elaborado sob os conceitos do decreto 1547/1979.
Entretanto, além de reduzir a relação dos imóveis considerados de interesse de
preservação (totalizando 308 edificações), classificou o acervo da seguinte forma:
a.

Unidades-monumento: 92 edificações consideradas de grande

valor arquitetônico e histórico;
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b.

Unidades de acompanhamento: 216 edificações cujo desenho e

escala contribuem para a paisagem histórica e cultural da cidade.
O PLANO DE AÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL 1983 –1985
O Plano Reviver Curitiba, parte do plano de ação municipal no período de
1983/85, trás como objetivos a revisão e o aperfeiçoamento dos conceitos e
instrumentos de preservação e revitalização dos bens significativos da cidade,
atuando na área da arquitetura e da paisagem, de forma integrada a outros planos
relacionados com a política cultural e com a preservação dos bens culturais do
Município.
O desenvolvimento do plano abrange: a avaliação do processo de
preservação do município; o inventário de imóveis, marcos referenciais e sítios; a
definição de instrumentos operacionais e e
l gais; e o detalhamento das propostas,
projetos e mecanismos de revitalização.
O inventário foi previsto em duas partes, uma que abrange os imóveis e
marcos referenciais “antigos”, e outra que relaciona os imóveis e marcos referenciais
“contemporâneos” (expressões arquitetônicas após 1930).
O plano também previa a identificação e classificação de sítios naturais,
unidades isoladas e conjuntos referenciais, a delimitação de zonas especiais e sua
priorização.
O INVENTÁRIO DAS UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO –
1986/1989
De acordo com a orientação do Plano de Preservação do Patrimônio Cultural
– Reviver Curitiba, foi iniciada a pesquisa preliminar dos imóveis de valor cultural
para o município. Os imóveis foram identificados e mapeados em fichas. As unidades
foram relacionadas em uma listagem única, resultante da sistematização das
relações anteriores, acrescida de novos exemplares. A relação totalizou cerca de 700
imóveis.
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ESTUDO PRELIMINAR PARA A PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SÍTIO
DA PRAÇA EUFRÁSIO CORREIA
Como uma das ações conseqüentes do Plano Reviver Curitiba, os estudos
para a proteção da Praça Eufrásio Correia e de sua ambiência foram iniciados em
1985, em ação conjunta entre o Município e o Estado, para subsidiar o tombamento
estadual daquela área.
Aprimorado em 1988, o estudo propõem medidas urbanísticas para a
preservação e revitalização do sítio da Praça Eufrásio Correia: delimita setores de
preservação rigorosa e de preservação ambiental, e estabelece parâmetros
especiais de uso e ocupação do solo.
REVISÃO

E

REORGANIZAÇÃO

DO

INVENTÁRIO

DAS

UNIDADES

DE

INTERESSE DE PRESERVAÇÃO
Em 1990, o IPPUC executou um extenso trabalho para a verificação e
organização do acervo das Unidades de Interesse de Preservação, identificando
procedimentos decorrentes de unificação e subdivisão de lotes, descaracterizações,
demolições, e outros que implicaram em alteração de dados cadastrais.
DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS, METODOLOGIA E LEGISLAÇÃO PARA PROTEÇÃO
DAS UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO
Este estudo foi desenvolvido pelo IPPUC, em 1992, com a consultoria do Arquiteto
Cyro Corrêa Lyra. A análise concentrou-se em 435 imóveis de um acervo que
totalizava 709 unidades. A etapa inicial tratou do reconhecimento do acervo e da
complementação das informações constantes no fichamento, gerando um quadro de
classificação dos imóveis quanto à função, técnica construtiva, porte e estilo, além de
dados complementares (detalhes arquitetônicos, integração em conjunto, proteção
estadual e federal).
A segunda etapa constou da identificação de problemas e análises
estatísticas, embasando a etapa 3 na qual foram definidos critérios de avaliação do
acervo, considerando o significado social, a qualidade arquitetônica, a qualidade
construtiva, e a presença na paisagem.
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Como etapas complementares foram propostas a revisão da listagem das
UIPS, a elaboração de legislação de proteção, e a criação de um conselho em
substituição à comissão estabelecida pelo decreto nº 408/1991, entre outros
aspectos.
PROJETO MATRICIAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Coordenado pelo IPPUC entre 1997 e 2000, teve como missão proteger os
bens de valor cultural identificadores de Curitiba através de uma política única de
preservação. O projeto, desenvolvido de forma matricial, reuniu 16 secretarias e
órgãos do governo municipal, e caracterizou-se como um amplo fórum de discussões
e reflexões sobre a política do patrimônio cultural de Curitiba. Dentre as inúmeras
ações que o projeto desencadeou em diversos aspectos do patrimônio cultural, no
âmbito do patrimônio edificado destacam-se a proposta de preservação da
arquitetura em madeira, a ampliação dos limites e a nova regulamentação do setor
histórico tradicional, e a reavaliação do acervo das Unidades de Interesse de
Preservação.
A preocupação com a preservação das edificações construídas em madeira
originou pesquisas, estudos e inventários. Os trabalhos foram desenvolvidos pela
equipe técnica do IPPUC contando, em 2001, com a consultoria do Arquiteto Key
Imaguire Junior. A proposta de preservação desses exemplares deu início ao projeto
Vila da Madeira, espaço com conceito museológico no Parque do Atuba, delimitado
para receber construções em madeira transferidas de locais diversos da cidade. A
Vila foi inaugurada em 2004 e permanece com apenas uma edificação implantada.
A revisão da legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo, aprovada em
2000, possibilitou a ampliação dos limites do setor histórico tradicional, abrangendo a
Praça Tiradentes e sua ambiência. Desse modo, a preservação de outros edifícios e
espaços de valor arquitetônico, paisagístico e urbanístico é amparada por legislação
municipal.
A reavaliação das Unidades de Interesse de Preservação inventariadas entre
1986 e 1989 foi um dos principais objetivos alcançados pelo Projeto Matricial do
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Patrimônio Cultural. Todo o acervo foi vistoriado e analisado por equipe de técnicos
do IPPUC, FCC e SMU, utilizando os critérios de avaliação definidos em 1992. Esse
estudo, que contou com a consultoria do Arquiteto Cyro Corrêa Lyra na fase
preliminar, originou a implantação de alertas diferenciados nas indicações fiscais dos
lotes considerando a relevância das edificações. A partir dessa reavaliação, cerca de
522 imóveis foram considerados de alto grau de importância, e receberam o alerta A75 nas respectivas indicações fiscais. Paralelamente, em ação conjunta entre o
IPPUC e a CAPC/SMU, foi elaborada uma normalização de procedimentos
cadastrais, com ênfase na implantação de novos alertas (nos casos de parcelamento
do solo e outras situações de alteração da indicação fiscal), correção de informações
e exclusão de alertas indevidos.
PROPOSTA DE PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA DE CURITIBA
O inventário da arquitetura moderna, elaborado entre 2000 e 2003, é
conseqüência do processo gradativo de preservação do patrimônio cultural de
Curitiba. Foi coordenado pelo IPPUC e desenvolvido em conjunto com as
universidades (UFPR, PUC-PR, UNICENP, e UTP), outros órgãos municipais (FCC,
SMU, PGM), com a Secretaria de Estado da Cultura e o IPHAN.
O estudo seguiu um recorte temporal cujo início é marcado pela construção da
Casa Kirchgässner (1930), e encerra-se com as discussões do Plano Preliminar de
Urbanismo, em 1965. As obras foram selecionadas de forma a eleger os exemplares
mais representativos de cada tendência, autoria, programa ou tipologia, observando
valores históricos, arquitetônicos e de contexto urbano.
As obras selecionadas totalizam 125 exemplares, e foram organizadas em
cinco grupos: I – Obras do Centenário da Emancipação Política do Paraná e Edifícios
Públicos (20 unidades); II – Habitações Unifamiliares (28 unidades); III – Habitações
Coletivas e Transitórias (27 unidades); IV – Edifícios de Uso Administrativo e
Comercial (34 unidades); e V – Educação, Saúde, Cultura e Lazer (16 unidades).
Dessa seleção, as unidades incluídas no grupo II (Habitações Unifamiliares) foram
cadastradas como Unidades de Interesse de Preservação.
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INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO DA RUA NICOLA PELLANDA –
UMBARÁ
Em 2004 foi realizado o levantamento do patrimônio edificado no bairro do
Umbará. A área estudada compreendeu o eixo da Rua Nicola Pellanda, núcleo de
colonização de origem italiana e polonesa. Além das duas Unidades de Interesse de
Preservação já cadastradas (a Igreja São Pedro e o antigo Armazém Parolim), foram
levantadas outras 5 edificações em alvenaria e 16 em madeira.
O estudo abrange 23 edificações, classificadas da seguinte forma:
Tabela 25: Classificação das edificações
Tipologia
Edificações em
alvenaria

Unidades

Edificação eclética (incluindo 2 igrejas e 1 capela)
Casa vernacular/ chalé
Casa de imigração italiana

04
02
01

Tipologia

Unidades

(conforme classificação do Professor Key Imaguire Jr.)
Casa de imigração
Edificações em
Casa luso-brasileira
madeira
Armazém

03
12
01

Nesse estudo também foram levantados os usos das edificações, o estado de
conservação e a presença de lambrequins nas fachadas.
REAVALIAÇÃO

DO

CADASTRO

DAS

UNIDADES

DE

INTERESSE

DE

PRESERVAÇÃO
O estudo foi desenvolvido pelo IPPUC, com a coordenação do arquiteto Cyro
Corrêa Lyra. Foi concluído no início de 2005.
Os critérios para a reavaliação adotados foram os mesmos estabelecidos em
1992, a saber: significado, presença, arquitetura e tecnologia. Foram excluídas dessa
reavaliação as edificações beneficiadas por incentivos construtivos, as protegidas por
tombamento e as edificações de propriedade municipal, estadual ou federal.
Conseqüentemente, foram avaliadas 410 UIPs. Desse total, 70 imóveis não
atenderam aos critérios estabelecidos.
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Nesse trabalho foi aplicada uma nova classificação tipológica das UIP S,
verificando os padrões mais abundantes e os mais raros no contexto urbano.
Essa reavaliação não foi efetivamente implantada.
UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO: DADOS
Com o objetivo de relacionar dados quantitativos sobre as Unidades de
Interesse de Preservação, cadastradas pela Cidade de Curitiba, foram elaboradas
tabelas e gráficos sobre os seguintes temas:
1) Distribuição das UIPs nos bairros de Curitiba;
2) Distribuição das UIPs por Zona;
3) Utilização de Incentivos Construtivos;
4) Usos atuais das UIPs;
5) Estado de conservação das edificações;
Foram considerados 666 lotes cadastrados com os alertas 75 e 46 no
Relatório Geral de Lotes. Esclarecemos que algumas UIPs estão em 2 lotes, e
existem lotes com mais de 1 UIP, influindo nos dados.
Para os itens “usos atuais” e “estado de conservação”, não foram vistoriadas
todas as edificações. Foi considerada uma amostra das unidades, sendo que parte
delas foi vistoriada para este trabalho, e as outras foram vistoriadas recentemente
para os trabalhos do Serviço de Patrimônio Histórico do IPPUC.
Ressaltamos que os dados são estimativos, para dar um panorama das
Unidades de Interesse de Preservação (Tabela 26).
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Tabela 26: Unidades de Interesse de Preservação - distribuição por bairro
Bairro

Nº de UIPs

Bairro

Nº de UIPs

Abranches

3

Jardim Social

1

Água Verde

13

Juvevê

5

Ahú

3

Mercês

15

Alto da Glória

8

Mossunguê

1

Alto da XV

4

Novo Mundo

3

Augusta

1

Orleans

2

Bacacheri

6

Parolin

1

Barreirinha

8

Pilarzinho

9

Batel

59

Portão

2

Bigorrilho

1

Prado Velho

4

Boa Vista

6

Rebouças

22

Bom Retiro

2

Santa Cândida

4

Botiatuvinha

8

Santa Felicidade

21

Cabral

5

Santo Inácio

2

Campo Comprido

9

São Brás

7

Cascatinha

2

São Francisco

Centro

250

139

São João

1

Centro Cívico

4

São Lourenço

5

CIC

4

Seminário

8

Cristo Rei

3

Tarumã

1

Fazendinha

3

Uberaba

1

Guabirotuba

1

Umbará

2

Guaíra

2

Vila Isabel

1

Hugo Lange

2

Vista Alegre

2
Total

666
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Distribuição nos Bairros

2%

8%

22%

39%
21%
3%

Água Verde
Batel
Centro
Mercês
Rebouças
Santa Felicidade
São Francisco
Outros Bairros

2%

3%
Gráfico 34
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Tabela 27: Unidades de Interesse de Preservação - distribuição por zona
Zona
Nº de UIPs
SH – Setor Histórico
101
ZC.Eixo Barão-Riachuelo
49
ZC.Setor Especial de Pedestre (Luiz Xavier/XV)
40
ZC – Zona Central
76
SE – Setor Estrutural
34
ZR1
12
ZR2
42
ZR3
50
ZR4
175
ZRB
15
Outros
72
Total
666

Distribuição por Zona

9%

SH - setor histórico

16%

2%

ZC - eixo barão-riachuelo
ZC - setor de pedestre
8%

ZC - zona central
SE - setor estrutural

28%

6%

ZR1
ZR2
ZR3

11%

ZR4
ZRB

7%

6%

2% 5%

outros

Gráfico 35
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Tabela 28: Unidades de Interesse de Preservação - utilização de incentivo construtivo
Incentivos
Nº de UIPs
Potencial Construtivo
70
UIEPs
10
nenhum
586
Total
666

Utilização de Incentivos

10%
2%

potencial construtivo
UIEPs
nenhum

88%

Gráfico 36
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USOS
Tabela 29: Usos das UIPs
Usos

Nº de UIPs

sem uso
religioso e afins
residencial
comercial – pequeno porte
comercial – grande porte
saúde
cultural
bares e restaurantes
hotel
institucional
educacional
sociedades
praça/parque
eventos
banco
prestação de serviços
lazer/ recreação
associação
administrativo
Total

78
47
17
70
23
9
43
46
10
18
23
8
7
3
10
9
2
4
2
429

Obs: foi considerada uma amostra de 429 UIPs

Usos das UIPs

sem uso
religioso

13%

residencial

18%

5%

comercial

4%
11%
13%
4%

cultural
hotéis, bares e
restaurantes
institucional

10%

22%

educacional
outros

Gráfico 37
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Tabela 30: Estado de conservação das UIPs
Conservação
Ótima: edificação bem conservada que necessita apenas de
manutenção preventiva.
Boa: edificação bem conservada que necessita de pequenas
intervenções.
Regular: edificação em condição de uso, porém necessita de serviços
de restauro. Pode estar descaracterizada ou não.
Ruim: edificação sem uso ou com uso muito precário, possuindo ainda
sua cobertura. Pode estar descaracterizada ou não. Necessita de
restauro.
Ruína: edificação sem uso, normalmente sem a cobertura e com os
vãos emparedados. Necessita de restauro.
Total

Nº de UIPs
147
104
124
59
20
454

Obs: Considerada uma amostra de 454 UIPs

Estado de Conservação das UIPs

4%
13%
33%
ótimo
bom
regular
ruim
ruína

27%

23%

Gráfico 38
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Mapa 26: Evolução da ocupação urbana
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Mapa 27: Setores do Patrimônio Histórico
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Mapa 28: Transferência de potencial – Unidade de Interesse Especial de Preservação –
UIEPs
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Mapa 29: Transferência de potencial – Unidades de Interesse de Preservação – UIPs
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Mapa 30: Unidades de Interesse de Preservação - UIPs
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Mapa 31: Unidades Incentivadas
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PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO
PROTEÇÃO FEDERAL
O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem sua origem em
1937, pela Lei nº 378, é o órgão federal responsável pela proteção do patrimônio
cultural. O Decreto-lei nº 25, que organiza "a proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional", promulgado no mesmo ano, adota o tombamento como forma de
proteção do patrimônio cultural nacional. O tombamento é uma ação administrativa
do Poder Executivo, que começa pelo pedido de abertura de processo, por iniciativa
de qualquer cidadão ou instituição pública. Este processo, após avaliação técnica
preliminar, é submetido à deliberação dos órgãos responsáveis pela preservação.
Caso seja aprovada a intenção de proteger um bem cultural ou natural, é expedida
uma notificação ao seu proprietário. A partir dessa etapa, o bem se encontra
protegido legalmente contra destruições ou descaracterizações, até que seja tomada
a decisão final. O processo termina com a inscrição no Livro Tombo e comunicação
formal aos proprietários.
O único bem imóvel protegido por tombamento federal em Curitiba é o prédio
do antigo Paço Municipal. Em 1984, sessenta e oito anos depois de sua
inauguração, foi formulado o pedido de tombamento do prédio pela coordenação do
Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e Esporte do Paraná. No
mesmo ano, foi aprovada sua inscrição no Livro do Tombo das Belas Artes.
PROTEÇÃO ESTADUAL
Cabe à Secretaria de Estado da Cultura a proteção dos bens de valor cultural
do Paraná. Através da Coordenadoria do Patrimônio Cultural, é responsável pelo
cumprimento da Lei n.º1.211/1953, pelas propostas de preservação dos bens de
interesse histórico ou artístico, pela assessoria técnica e fiscalização aos bens e
áreas de interesse de preservação.
O tombamento é o procedimento previsto na legislação estadual para a
proteção do patrimônio cultural. A abertura do processo de tombamento de um bem
cultural pode ser solicitada por qualquer cidadão, pelo proprietário, por uma
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organização não governamental, por um representante de órgão publico ou privado,
por um grupo de pessoas por meio de abaixo assinado, ou por iniciativa da própria
Coordenadoria do Patrimônio Cultural.
A análise dos processos de tombamento é elaborada pelo Conselho do
Patrimônio Histórico e Artístico, criado pela Lei Estadual nº112/1948. Caso o pedido
seja aprovado, o proprietário será notificado e terá um prazo para contestar ou
concordar com o tombamento. A partir desta notificação, o bem passa a ser
protegido legalmente contra destruição ou descaracterizações até que haja a
homologação do tombamento com inscrição no Livro do Tombo específico e
averbação em cartório de registro de imóveis.
BENS EDIFICADOS TOMBADOS PELO ESTADO DO PARANÁ EM CURITIBA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

CASA BARÃO DO CERRO AZUL
CASA EMÍLIO ROMANI
CASA KIRCHGASSNER
CASA ONDE MOROU CRISTIANO OSTERNACK - CASA DAS MERCÊS
CASA SITA À RUA COMENDADOR ARAUJO, 268 (antiga sede da Univ. Fed. do Paraná)
CASA SITUADA na Av. BATEL 1323 - PALÁCIO DO BATEL
CASA SITUADA na Av. BATEL 1387 - PALACETE DO BATEL
CASARÃO DOS PAROLIN
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
CONJUNTO DE EDIFÍCIOS DA REITORIA - EDIFÍCIO D.PEDRO I e D. PEDRO II da UFPr.
CONJUNTO URBANO DA RUA COMENDADOR ARAUJO
EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ
EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUB-SEDE DA AVENIDA MARECHAL FLORIANO
EDIFÍCIO SEDE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA, ANTIGO PALÁCIO WOLFF
ESTAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE CURITIBA E VIADUTO JOÃO NEGRÃO
GIMNÁSIO PARANAENSE
IGREJA DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS
IMÓVEL DENOMINADO 'BURRO BRABO
IMÓVEL SITUADO NO LARGO CEL. ENÉIAS, Nº 30
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ
INSTITUTO NEO PITAGÓRICO
JOQUEI CLUBE DO PARANÁ
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
MUSEU ESCOLA ALFREDO ANDERSEN
PAINEL EM AZULEJOS - ARTHUR NÍSIO - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
PAISAGEM URBANA DA RUA XV DE NOVEMBRO
PALACETE LEÃO JUNIOR
PALÁCIO GARIBALDI
PALÁCIO SÃO FRANCISCO
PANTEON DO CEMITÉRIO DE STA. FELICIDADE

Quadro 13: Relação dos bens edificados tombados pelo Estado do Paraná em Curitiba
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Continuação Quadro 13
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

PARQUE ESTADUAL JOÃO PAULO II
PASSEIO PÚBLICO
PORTÃO DO PASSEIO PÚBLICO
PRAÇA DOUTOR JOÃO CÂNDIDO
PRAÇA EUFRÁSIO CORREIA
PRÉDIO DO PALÁCIO DA LIBERDADE - Antigo Palácio do Governo
PREFEITURA MUNICIPAL
RESERVATÓRIO DO ALTO SÃO FRANCISCO
RESIDÊNCIA E BOSQUE na Av. BATEL - CASA GOMM
RESIDÊNCIA JOÃO LUÍS BETTEGA
SECRETARIA DAS FINANÇAS DO ESTADO DO PARANÁ
SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
SEDE DO CENTRO ACADÊMICO HUGO SIMAS
SOBRADO SITO À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 763
SOBRADO SITO À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 773
SOBRADO SITO À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 805
SOBRADO SITO À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 823
TEATRO 13 DE MAIO
TEATRO GUAÍRA

PROTEÇÃO MUNICIPAL
UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO
Os imóveis de valor cultural para o Município são cadastrados como Unidades
de Interesse de Preservação – UIPs. O acervo das UIPs é composto por 666
unidades. A maior parte dos imóveis foi cadastrada com base nas relações anexas
aos decretos 1547/1979 e 414/1982. Ao longo do tempo, outras edificações foram
incluídas ou excluídas do cadastro, por solicitação de seus proprietários, após
análise criteriosa. Em 2005, foram cadastrados os exemplares do grupo II
(habitações unifamiliares) do inventário da arquitetura moderna.
O valor cultural, histórico ou arquitetônico dos imóveis é estimado pela
Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural - CAPC, conforme o decreto nº
408/1991. Para instruir o processo de avaliação, o IPPUC e a FCC são consultados.
O cadastro consiste na implantação de um “alerta” na Indicação Fiscal do imóvel,
sujeitando à análise especial a liberação de consultas comerciais, parcelamento do
solo, parâmetros construtivos e licenças para restauros, reformas, ampliações,
demolição, entre outros.
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Todos os imóveis de Curitiba que são tombados pelo governo federal e
estadual são cadastrados como UIPs. Da mesma forma, são protegidas por alerta de
“entorno de bem tombado” as áreas de influência desses bens, delimitadas nos
respectivos processos de tombamento. Além do cadastro das Unidades de Interesse
de Preservação, a administração municipal utiliza outras formas de proteção: a
legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo, e os incentivos construtivos e
fiscais.
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
A proteção do patrimônio edificado está presente na legislação de
zoneamento, uso e ocupação do solo, seja pela regulamentação de áreas que
contém conjuntos arquitetônicos e urbanísticos indicadores do processo de ocupação
da cidade, seja pela regulamentação dos instrumentos de política urbana, resultando,
por exemplo, na delimitação de áreas onde o acréscimo de índices urbanísticos tem
origem na transferência de potencial construtivo de unidades históricas. Nesse
conceito, a legislação aprovada em 2000, permitiu a ampliação dos limites do Setor
Histórico tradicional e definiu o Setor Especial Eixo Barão-Riachuelo como sítio
histórico. A definição de novas áreas de proteção é prevista, e podem ser delimitadas
na medida do desenvolvimento de estudos específicos, como foi o caso do Setor
Especial de Preservação da Paisagem Ferroviária, em 2001.
A concessão de incentivos construtivos, prevista pela Lei nº 6337/1982,
consiste na autorização para a construção acima dos limites previstos pela
legislação, mediante o compromisso formal do proprietário do imóvel de valor cultural
de preservá-lo segundo orientação da Prefeitura. O incentivo concedido ao imóvel
que contém a Unidade de Interesse de Preservação poderá ser utilizado no próprio
local ou, a critério da CAPC, ser transferido total ou parcialmente para outro imóvel.
A transferência é concedida nos casos onde há restrições para construir no próprio
terreno. É um mecanismo que permite que os proprietários de imóveis cadastrados
como UIPs possam utilizar em outro lugar o potencial do terreno onde está localizada
a edificação histórica, ou negociá-lo com terceiros. Com o benefício, o proprietário
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obtém autorização para vender o potencial construtivo da UIP e, com isso, viabilizar
recursos para as obras de restauro.
Com base na mesma lei, em 1993 foi criado um outro dispositivo para a
restauração de edifícios de maior porte e excepcional valor cultural para a cidade: as
Unidades de Interesse Especial de Preservação – UIEP. O mecanismo foi concebido
a partir da relação entre o valor do restauro e o valor do potencial construtivo do
imóvel, representado em parte ou na sua totalidade. O potencial construtivo é
transformado em cotas de 1,0 m² cada, que são adquiridas para acréscimos
construtivos conforme regulamentação específica.
UNIDADES DE INTERESSE ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO
1.

CATEDRAL METROPOLITANA DE CURITIBA

2.

SEDE DA SOCIEDADE GARIBALDI

3.

SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ N A PRAÇA SANTOS ANDRADE

4.

RESERVATÓRIO DO ALTO SÃO FRANCISCO

5.

EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

6.

COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR XAVIER DA SILVA

7.

SEDE DA UNIÃO PARANAENSE DOS ESTUDANTES

8.

SEDE DA SOCIEDADE OPERÁRIA BENEFICENTE TREZE DE MAIO

9.

SEDE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA, ANTIGO PALACETE WOLF

10.

ANTIGO PAÇO MUNICIPAL

11.

CAPELA SANTA MARIA

Quadro 14: Unidades de Interesse Especial de Preservação

O novo Código de Posturas, aprovado em 2004, é um instrumento municipal
de proteção ao patrimônio edificado ao prever, entre outros aspectos, a
obrigatoriedade de licença para obra de qualquer natureza em imóveis de valor
cultural e sítios históricos; a garantia da estabilidade e integridade desses bens nos
casos de escavações, movimentos de terra, e outros processos de contenção e
preparação do solo; a proibição de demolir, descaracterizar, mutilar ou destruir esses
imóveis; e ao estipular penalidades.
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A legislação tributária municipal prevê incentivos fiscais à preservação do
patrimônio edificado. O desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um
atrativo oferecido aos proprietários de imóveis de valor cultural para que invistam na
preservação desses bens. O percentual de redução do IPTU é definido em função
das condições de conservação e uso do imóvel, observadas em vistorias técnicas,
que devem ser solicitadas por seus proprietários.
O Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – PAIC, é um mecanismo de
captação

de

recurso

aplicável

na

preservação

do

patrimônio

cultural.

É

implementado pelo Fundo Municipal de Cultura – FMC, através de recursos
orçamentários, e pelo Mecenato Subsidiado, através de recursos provenientes de
incentivos

fiscais.

O

mecenato

subsidiado

permite

a

transferência,

pelos

contribuintes, de parte dos tributos municipais devidos (IPTU e ISS) para o patrocínio
de projetos culturais. O FMC tem como fonte o repasse de recursos do orçamento
municipal, destinados ao apoio direto de projetos culturais. Esses instrumentos têm
possibilitado o restauro de imóveis de grande importância para a cidade:
NOME DO PROJETO

ESPAÇO

1. Restauração da Igreja Bom Jesus - Fase 1

Igreja do Sr Bom Jesus do Portão

2. Restauração da Igreja de Santo Antonio de Orleans

Igreja de Santo Antonio de Orleans

3. Restauração Igreja Santo Antônio de Orleans - Final

Igreja Santo Antônio de Orleans

4. Restauração Igreja N. Sra de Lourdes de Campo Comprido

Igreja N. Senhora de Lourdes

5. Restauração da Igreja Bom Jesus - Final

Igreja Bom Jesus

6. Igreja Bom Jesus do Portão - Etapa II - Abóbadas

Igreja Bom Jesus do Portão

7. Igreja Bom Jesus do Portão - etapa II - Abóbadas

Igreja Bom Jesus do Portão

8. Igreja da Ordem - Etapa II - Cobertura

Igreja da Ordem

9. Igreja da Ordem - etapa 3

Igreja da Ordem

10. Igreja do Rosário - Etapa II

Igreja do Rosário

11. Igreja do Rosário - Etapa I

Igreja do Rosário

12. Igreja do Senhor Bom Jesus do Portão - Etapa IV

Igreja do Sr Bom Jesus do Portão

13. Igreja do Senhor Bom Jesus do Portão - Etapa III
14. Restauro da Imaginária e Via Sacra da Igreja Bom Jesus Praça Rui Barbosa
15. Casa Romão - Museu ao Ar Livre

Igreja do Sr Bom Jesus do Portão
Igreja do Sr Bom Jesus do Portão
Casa Romão

Quadro 15: Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Mecenato Subsidiado
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Continuação Quadro 15
16. Restauração Complementar nº 1 do Palácio Garibaldi

Palácio Garibaldi

17. Restauração do Palácio Garibaldi - Final

Palácio Garibaldi

18. Paróquia São Francisco de Paula – restauro cobertura

Paróquia São Francisco de Paula

19. Paróquia São Francisco de Paula – restauro do telhado
20. Paróquia São Francisco de Paula – restauro forros de
estuque

Paróquia São Francisco de Paula
Paróquia São Francisco de Paula

ESTRUTURA LEGAL
A Constituição de 1934 introduziu, pela primeira vez, a prerrogativa do Poder
Público no que se refere à proteção dos bens culturais do país.
Atualmente, a principal referência para a preservação do patrimônio cultural
edificado é Constituição Federal de 1988. Sua concepção amplia conceito de
patrimônio cultural, aumenta a abrangência dos bens que o constituem, incorpora
uma visão antropológica da cultura e das noções de bem cultural, e divide a
responsabilidade legal de sua preservação entre as três instâncias do governo. A
proteção do patrimônio cultural é objeto dos artigos 5º (ação popular; hipótese de
lesão ao patrimônio cultural), 20 (bens da União), 23 (competências), 24 (proteção,
responsabilidade por danos; legislação concorrente), 30 (competências dos
municípios), 129 (funções da justiça), 170 (atividade econômica), 182 (política
urbana), 210 (respeito aos valores), 225 (meio ambiente) e, especialmente, dos
artigos 215 e 216 q ue compõem a seção II - da cultura.
Entre as disposições legais mais importantes de proteção ao patrimônio
cultural brasileiro destaca-se o Decreto-Lei nº 25/1937. Aplicado há quase sete
décadas, conceitua e organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional,
definido como o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis
da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico. Conciso, de caráter genérico e abrangente, estruturou a
formulação da legislação de patrimônio cultural de estados e municípios.
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Além da legislação nacional específica de proteção ao patrimônio cultural, a
preservação de bens edificados é orientada por outros dispositivos, tais como as
legislações que tratam de questões urbanísticas e ambientais. É o caso da Lei de
Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sansões penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Sob o enfoque urbanístico, o Estatuto da Cidade estabelece diretrizes gerais
da política urbana, observando a proteção, preservação e recuperação do meio
ambiente e do patrimônio cultural. Entre os instrumentos de política urbana que
disponibiliza para a preservação do patrimônio cultural destacam-se o zoneamento
ambiental, o tombamento, a instituição de unidades de conservação, o direito de
preempção, a transferência do direito de construir, o estudo prévio de impacto
ambiental – EIV, e ntre outros aspectos.
É importante destacar a Lei nº 4.717/1965, que regula a ação popular contra
atos lesivos ao patrimônio público; bem como a Lei nº 7.347/1985, que disciplina a
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente e a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O Código
Penal considera crime contra o patrimônio destruir, inutilizar ou deteriorar bem
tombado de valor artístico, arqueológico ou histórico, bem como alterar sem licença o
aspecto do local especialmente protegido por lei.
Entre outros dispositivos de proteção, a Resolução nº 1/1986 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA estabelece critérios e diretrizes para a
avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da política nacional do
meio ambiente. Destaca, como aspecto das análises sócio-econômicas, os sítios e
monumentos de valor cultural da comunidade.
No âmbito estadual, o Paraná, em 1953, aprovou a Lei 1.211 que até os dias
de hoje rege as ações voltadas para essa área. Define o patrimônio histórico,
artístico e natural do Estado do Paraná o conjunto de bens móveis e imóveis
existentes no Estado e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua
vinculação a fatos memoráveis da história do Paraná, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico, assim como os monumentos
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naturais, os sítios e paisagens que importa conservar e proteger pela feição notável
com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.
Essa lei estabelece os procedimentos para o tombamento dos bens que integram o
patrimônio cultural do Estado do Paraná.
A Lei Orgânica de Curitiba afirma a competência do Município em proteger, de
forma concorrente-cumulativa com o Estado e a União, os documentos, os
monumentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; impedir a evasão, a destruição
e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico
ou cultural; e em proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.
Entre as referências ao patrimônio cultural, destacam-se os artigos 147 (política de
desenvolvimento urbano); a seção II (da cultura); e a seção III, capítulo VI (do meio
ambiente).
Curitiba, no entanto, não possui lei específica sobre a preservação e proteção
do patrimônio cultural do município. A legislação municipal que trata diretamente do
patrimônio edificado tem caráter essencialmente urbanístico.
No Plano Diretor, a preocupação com a preservação do patrimônio cultural
permeia diversas diretrizes das políticas municipais, tanto nos aspectos urbanísticoambiental, de desenvolvimento urbano, social e econômico, como nos instrumentos
de política urbana. O patrimônio cultural é abordado nos capítulos que tratam do
meio ambiente; da paisagem urbana; do desenvolvimento social; do desenvolvimento
econômico; do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; do direito de
preempção; da outorga onerosa do direito de construir; da transferência do direito de
construir; das operações urbanas consorciadas; assim como é relacionado entre os
itens de análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV.
A preocupação com a salvaguarda dos edifícios e dos sítios históricos se faz
presente na legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo: seja pela
regulamentação de áreas que contêm conjuntos arquitetônicos e urbanísticos
identificadores do processo de ocupação da cidade; seja pela regulamentação dos
instrumentos de política urbana. Desse modo, a legislação municipal contempla a
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delimitação e regulamentação de uso e ocupação do solo de setores históricos (Lei
9.800/200 e decretos 185/200, 186/2000, 1.033/2000), a concessão de incentivos
construtivos (Leis 6.337/1982, 9.801/2000, 9.803/2000 e decretos reguladores),
incentivos fiscais (Lei Complementar 40/2001 e decreto 662/2002), publicidade ao ar
livre (decreto 739/2003), além de enfoques pontuais no novo código de posturas (Lei
nº 11.095/2004). De acordo com a Lei 11.266/2004, a legislação urbanística deverá
ser compatibilizada com o Plano Diretor, no prazo de três anos a partir de sua
vigência.
Sob outra abordagem, a lei municipal de incentivo à cultura (Lei
Complementar

nº

57/2005)

abre

possibilidades

de

apoio

e

incentivo

às

manifestações culturais e artísticas locais, por meio da canalização ou captação de
recursos, de modo a contribuir para a preservação e difusão do patrimônio cultural do
Município.
Um outro instrumento utilizado pelo município para normalizar as condutas no
trato do patrimônio edificado é a Portaria nº 087/99 da Secretaria Municipal do
Urbanismo, que regulamenta os serviços de aprovação de projetos e execução de
obras de restauro em edificações e sítios de valor cultural.
Além da legislação nacional específica, a preservação de bens culturais é
orientada por cartas, declarações e tratados nacionais e internacionais. Esses
documentos são produtos do pensamento de especialistas e de organismos
nacionais e internacionais. Definem, mais do que normas e procedimentos, os
conceitos que norteiam a preservação do patrimônio cultural. No que se refere ao
patrimônio arquitetônico, destacam-se a Carta de Atenas (CIAM, 1933), a Carta de
Veneza (ICOMOS, 1964), a Convenção sobre a salvaguarda do patrimônio mundial,
cultural e natural (Unesco, 1972), a Carta de Petrópolis (1987), entre outros.
O quadro 16 indica as principais leis e outros instrumentos de proteção ao
Patrimônio Cultural Edificado de Curitiba.
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ê

FEDERAL
Constituição da República Federativa do Brasil (1988)
Artigos 5º (ação popular; hipótese de lesão ao patrimônio cultural), 20 (bens da União), 23
(competências), 24 (proteção, responsabilidade por danos; legislação concorrente), 30
(competências dos municípios), 129 (funções da justiça), 170 (atividade econômica), 182
(política urbana), 210 (respeito aos valores), 215 e 216 (cultura), e 225 (meio ambiente).
Lei nº 7.347 (1985)
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos aos bens de valor cultural.
Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998)
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente.
Código Penal (1940)
Artigos 165 (crimes contra o patrimônio; dano) e 250 (crimes de perigo comum, incêndios).
Decreto - Lei nº 25 (1937)
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
Decreto nº 1.306 (1994)
Regulamenta o Fundo de Defesa do Direito Difuso, que tem por finalidade a reparação dos
danos causados ao meio ambiente, aos bens de valor cultural e outros interesses difusos e
coletivos.
Decreto nº 3.179 (1999)
Especifica as sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Resolução CONAMA nº 001 (1986)
Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes para uso
e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da política
nacional de meio ambiente.

ê

ESTADUAL

Lei nº 1.211 (1953)
Dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná.

ê

MUNICIPAL

Lei nº 81 (1948)
Considera o Paço da Liberdade parte integrante do patrimônio histórico do município.
Lei nº 6.337 (1982)
Institui incentivo construtivo para a preservação de imóveis de valor cultural, histórico ou
arquitetônico.
Lei nº 9.800 (2000)
Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e ocupação do Solo no município de Curitiba.
Lei nº 9.801 (2000)
Dispõe sobre os instrumentos de política urbana no município.
Quadro 16: Principais leis e outros instrumentos de proteção ao Patrimônio Cultural Edificado
de Curitiba
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Continuação do Quadro 16
Lei nº 9.803 (2000)
Dispõe sobre a transferência de potencial construtivo.
Lei Complementar nº 40 (2001)
Dispõe sobre tributos municipais.
Artigo 88 (redução de IPTU para imóveis considerados patrimônio histórico cultural).
Lei Complementar nº 57 (2005)
Cria o programa de apoio e incentivo à cultura: fundo Municipal de Cultura e Mecenato
Subsidiado.
Decreto nº 196 (1984)
Estabelece a obrigatoriedade de analise pela FCC, IPPUC e PGM de pedidos de demolição
de imóvel que possa ter valor cultural, histórico e artístico.
Decreto nº 408 (1991)
Regulamenta a concessão de incentivo construtivo previsto na Lei nº 6.337/1982.
Decreto nº 380 (1993)
Dispõe sobre as Unidades de Interesse Especial de Preservação e estabelece critérios para
a concessão de incentivos nos termos da Lei nº 6.337/1982.
Decreto nº 381 (1993)
Define como Unidades de Interesse Especial de Preservação a Catedral Metropolitana de
Curitiba, a sede da Sociedade Garibaldi e o edifício da Universidade Federal do Paraná na
Praça Santos Andrade.
Decreto nº 234 (1996)
Define como Unidade de Interesse Especial de Preservação o Reservatório do Alto São
Francisco.
Decreto nº 997 (1997)
Define como Unidade de Interesse Especial de Preservação o edifício do Ministério Público
do Estado do Paraná.
Decreto nº 561 (1998)
Regulamenta a Lei nº 9.121/1997, estabelecendo parâmetros para a construção de passeios.
Decreto nº 879 (1999) não regulamentado
Define como Unidade de Interesse Especial de Preservação o Colégio Estadual Doutor
Xavier da Silva.
Decreto nº 881 (1999)
Define como Unidade de Interesse Especial de Preservação a sede da União Paranaense
dos Estudantes.
Decreto nº 185 (2000)
Dispõe sobre os critérios de uso e ocupação do solo no Setor Especial Histórico.
Decreto nº 186 (2000)
Dispõe sobre o Setor Especial Eixo Barão – Riachuelo.
Decreto nº 662 (2001)
Define como Unidade de Interesse Especial de Preservação a sede da Sociedade Operária
Beneficente Treze de Maio.
Decreto nº 814 (2001)
Define como Unidade de Interesse Especial de Preservação a sede da Fundação Cultural de
Curitiba, antigo Palacete Wolf.
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Continuação do Quadro 16
Decreto nº 1.033 (2001)
Cria o Setor Especial de Preservação da Paisagem Ferroviária de Curitiba.
Decreto nº 83 (2002)
Define como Unidade de Interesse Especial de Preservação o antigo Paço Municipal.
Decreto nº 662 (2002)
Regulamenta a Lei Complementar nº 40/2001 relativamente à redução de IPTU para imóveis
considerados como Patrimônio Histórico Cultural.
Decreto nº 739 (2003)
Regulamenta a lei 8.471/1994 que dispõe sobre publicidade ao ar livre.
Decreto nº 1.034 (2003)
Define como Unidade de Interesse Especial de Preservação a Capela Santa Maria.
Decreto nº 625 (2004)
Estabelece condições para a concessão de incentivo construtivo. Regulamenta a lei nº
9.803/2000.
Decreto nº 563 (2006)
Dispõe sobre o acréscimo e a forma de concessão do potencial construtivo da Capela Santa
Maria.
Decreto legislativo nº 42 (1996)
Susta os efeitos dos artigos 9º e 11 do decreto nº 408/1991.
Resolução CAPC nº 002 (1999)
Estabelece procedimentos para a instrução de processos referentes à concessão e
transferência de potencial construtivo das Unidades de Interesse de Preservação.
Portaria SMU nº 087 (1999)
Dispõe sobre a aprovação de projetos e execução de obras de restauro e recuperação em
áreas de preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico.
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A NATUREZA AMBIENTAL DO PATRIMÔNIO EDIFICADO
A definição de patrimônio cultural utilizada pela Constituição Federal no seu
art. 216 estabelece que “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira,...”
Assim, a ordem jurídico-constitucional inaugurada com a Carta Política de
1988 ampliou a definição de patrimônio cultural, como ensina JOSÉ AFONSO DA
SILVA:
“Vê-se daí que, hoje o tombamento é apenas uma das formas possíveis de
proteção do patrimônio cultural. Modernizam-se e ampliam -se, portanto, os meios de
atuação do Poder Público na tutela do patrimônio cultural. Sai-se também do limite
estreito da terminologia tradicional, para utilizarem-se técnicas mais adequadas, ao
falar-se em patrimônio cultural, em vez de patrimônio histórico, artístico e
paisagístico, pois há outros valores culturais que não se subsumem nessa
terminologia antiga. Meios de repressão a danos e ameaças ao patrimônio cultural
também suscitados (art. 216, § 4°). ”58
Por outro lado, a mesma Carta Política de 1988, em sintonia com a
internacionalização da preocupação com a promoção da qualidade de vida das
pessoas, inseriu o espaço urbano e conseqüentemente, a capacidade humana de
edificá-lo, no conceito de meio ambiente.
Dessa forma, como leciona IVETE SENISE FERREIRA, necessariamente
ocorreu uma enorme ampliação do aspecto da tutela jurídica de direito ambiental,
adicionando ao conceito dos recursos naturais: “todos os bens que, de natureza
material ou imaterial, se refiram à identidade, à ação, à memória da sociedade
brasileira, às suas formas de expressão e sua maneira de ser, às suas criações
científicas e tecnológicas, às suas obras e edificações, aos seus objetos e espaços
culturais, às suas relíquias históricas, arqueológicas e artísticas, enfim a tudo aquilo
11

José Afonso da Silva, in curso de Direito Constitucional, Positivo, São Paulo, 1994, p. 770.
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que se considera essencial para a plena realização da pessoa humana e para a vida
na comunidade e que pode ser chamado de patrimônio cultural da nação.”59
Ressalta a mesma autora, que neste particular aspecto – “do substrato
filosófico da proteção física ambiental” – que até então se fundamentava apenas em
termos econômicos, ou de satisfação às necessidades individuais, apropriam-se
“outros valores básicos da condição humana, de tipo cultural e de conotações éticas,
que passarão a compor o novo conceito de “qualidade de vida”, o qual ingressou
definitivamente na ordem jurídica através das referências que lhe fez a Constituição
Brasileira de 1988.60
Cumpre destacar, que o atual tratamento da proteção ao meio ambiente tem
origem na Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural
de 1972, citada por RUI ARNO RICHTER, do qual o Brasil é signatário e que foi
aprovada pelo Decreto Legislativo 74, de 30.06.1977, e promulgada pelo Decreto nº
80.978, de 12.12.1977.61
Diante de tal panorama, JOSÉ AFONSO DA SILVA, ao explorar os
fundamentos constitucionais do acautelamento e preservação do meio ambiente,
entende que:
O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda
a natureza original

e

artificial,

bem

como

os

bens

culturais

correlatos,

compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o
patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico.
O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas
as formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente
compreensiva dos recursos naturais e culturais. 62

59

Cf. Tutela Ambiental do Patrimônio Cultural, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 10/11.
Op. cit. p. 10.
61
Cf. Meio Ambiente Cultural – Omissão do Estado e Tutela Jurisdicional, Curitiba, Editora Juruá, 1999, p. 10.
62
José Afonso da Silva, in Direito Ambiental Constitucional, Malheiros, 2ª ed., 1997, p.2
60
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Prossegue demonstrando os três aspectos que decorrem da formulação do
seu conceito:
I – meio ambiente artificial, constituído pelo espaço urbano construído,
consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos
equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço
urbano aberto);
II – meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico,
arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do
homem, difere do anterior (que também é cultural) pelo sentido de valor especial que
adquiriu ou de que se impregnou;
III – meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, a água, o ar
atmosférico, a flora, enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a
correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o ambiente físico
que ocupam. É este o aspecto do meio ambiente que a Lei nº 6.938, de 31.8.1981,
define, em seu art. 3º, quando diz que, para os fins nela previstos, entende-se por
meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas. 63
Do mesmo modo, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE
NERY, ao comentar a Lei 7.347/85, que instituiu a ação civil pública, no inciso III, do
artigo 1º, que se refere ao seu uso na defesa de bens e direitos de valor artísticos,
estéticos e paisagísticos, concluem que “na verdade esses bens e direitos integram o
conceito de meio ambiente cultural, já abrangido pela LACP [Lei 7.347/85] 1º I”. 64
Nesse diapasão, o Município de Curitiba editou a Lei nº 7.833 de 19/12/91,
que dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio
ambiente, e partindo da necessidade de se manter o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, por tratar-se de bem de uso comum do povo e essencial à sadia
63

Op. Cit. p.3.
Cf. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, São Paulo, Ed.
RT, 4ª ed., p. 1505, III :18
64
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qualidade de vida (art. 1º), traçou 12 princípios fundamentais, dentre eles o da
“prevalência do interesse público” (art. 2º, XI).
A mesma legislação estabeleceu como interesse local, no que concerne ao
meio ambiente, para fins do cumprimento do disposto no art. 30, da Constituição
Federal, “a proteção do patrimônio artístico, paisagístico, histórico, estético,
arqueológico, paleontológico e paisagístico do Município..” (art. 3º).
De outro vértice, a mesma preocupação acerca dos problemas ambientais,
induziu a Constituinte de 1988 a elevar a concepção do direito ao meio ambiente
equilibrado e à sadia qualidade de vida ao status de direito fundamental, não só da
pessoa humana, mas de toda a coletividade.
Observa JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a Constituição de 1988 é
“eminentemente ambientalista”, por tratar a matéria em termos amplos e modernos e
trazer um capítulo específico sobre o meio ambiente, inserido no título da Ordem
Social (cap. VI do tit. VIII), e complementa afirmando, que “a questão permeia todo o
seu texto, correlacionada com os temas fundamentais da ordem constitucional.”

65

No que respeita à inserção da proteção ao patrimônio histórico-cultural, na
esfera do direito ao meio ambiente, afeto ao campo dos direitos fundamentais, está a
referência expressa no art. 5º, LXXIII da Carta Federal, que confere legitimação a
qualquer cidadão para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
Em face da atual abordagem à proteção ao meio ambiente é que se editou a
recente Lei 9.605, de 13 de fevereiro de 1998, que, ao tratar dos crimes contra o
patrimônio cultural, dispôs sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tutela os bens protegidos por ato
administrativo, por lei ou por decisão judicial.
Destarte, com a edição da supracitada lei, ocorreu a inserção definitiva do
patrimônio cultural edificado no conceito de proteção físico-ambiental, estendendose-lhe todos os princípios, valores e mecanismos protetivos.
65

Op. cit. p. 26
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O reconhecimento do valor cultural passa a não mais prescindir de lei formal,
sendo que o ato administrativo de qualquer natureza ou o reconhecimento judicial
passam a ser reconhecíveis como possíveis formas de acautelamento e preservação
previstas na CF.
Evidentemente, a ordenação do meio ambiente construído refere-se à toda
coletividade onde os seus integrantes tornam-se sujeitos de direito, cujo objeto (a
proteção do patrimônio cultural) diz respeito a todos, o que justifica a sua inclusão na
categoria dos interesses metaindividuais, comumente denominados de direitos
difusos.
PAULO AFFONSO LEME MACHADO, socorre-se em ADA PELEGRINI
GRINOVER e JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA para deduzir que o objeto do
interesse difuso “é sempre um bem coletivo, insuscetível de divisão sendo que a
satisfação de um interessado implica necessariamente a satisfação de todos”. 66
Assim, a impossibilidade de determinação dos sujeitos e a insuscetibilidade de
fracionamento do bem jurídico tutelado, eis que relacionado à coletividade, leva à
conclusão de que a sua lesão refletirá nela como um todo, conseqüentemente, a sua
preservação redundará na satisfação desta mesma coletividade.
Por sua vez o caput do artigo 225 da Constituição vigente estabelece de forma
clara o liame entre a coletividade administrada e o meio ambiente enquanto direito
coletivo, ao dispor que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida...”.
Ao analisar a mencionada norma constitucional CARLOS FREDERICO
MARÉS tece as seguintes conclusões: “Não terá sido por acaso que o legislador
constituinte qualificou o meio ambiente ecologicam ente equilibrado de bem jurídico e
mais, de bem público, de uso comum do povo. Esta qualificação seguramente se fez
para dar-lhe, dentro do sistema jurídico nacional, as garantias inerentes aos bens
públicos de uso comum do povo, isto é, a imprescritibilidade, impenhorabilidade,
indisponibilidade, e o que é ainda mais importante, a afetação de bem destinado ao
66

Ação Civil Pública (Ambiente; Consumidor; Patrimônio Cultural), Tombamento, 2ª ed., p. 12. Revistas dos
Tribunais.
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uso
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do

meio
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ecologicamente equilibrado um bem jurídico diferente dos bens jurídicos que o
compõem, que podem ser públicos ou privados. Cada árvore, cada gleba de terra, rio
ou casa, fábrica ou templo são bens juridicamente diferentes do meio ambiente
ecologicamente equilibrado onde se inserem, mas têm como limite genérico de uso a
manutenção e a preservação deste ambiente. Desta forma, o Estado pode intervir
nos bens individualmente considerados com a finalidade de defender, proteger e
preservar o bem público de uso comum do povo que a Constituição brasileira criou e
chamou de meio ambiente ecologicamente equilibrado.”

67

O meio ambiente edificado ou modificado pelo homem (também chamado de
tecnosfera em oposição ao conceito de biosfera), enquanto considerado direito
fundamental, é entendido como categoria de direitos inerentes a todos os sujeitos de
direito, sem distinção de qualquer natureza, que no comentário DE FABÍOLA
SANTOS ALBUQUERQUE “caracterizam-se primordialmente enquanto valores
fundamentais indisponíveis e incontáveis, papel por excelência desempenhado pelo
meio ambiente.”68
A autora, demonstrando a possibilidade de harmonização do direito
fundamental à propriedade com o direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, esclarece que a doutrina constitucional afasta qualquer
prevalência entre as categorias de direitos fundamentais recepcionados pela Carta
de 1988, negando toda e qualquer oposição entre elas.
Para tanto, vale-se a autora da operação mental onde vida, em sua amplitude,
é premissa maior e meio ambiente premissa menor, o que nos remete ao seguinte
silogismo:
“se vida é um direito fundamental de todos, e se o meio ambiente
ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, conclui-se que sua
preservação e defesa são imprescindíveis para assegurar a saúde, o bem-estar do

67

Cf. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de Conservação, Curitiba, Ed. Universitária Champagnat, 1993,
p. 9/10.
68
Cf. Direito de Propriedade e Meio Ambiente, Curitiba, Juruá Editora, 1999, p. 120.
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homem e as condições de seu desenvolvimento, em resumo a própria vida. Logo,
meio ambiente protegido é um direito-dever que diz respeito a todos, no sentido de
uma melhor qualidade de vida.” 69
Arremata ainda a autora, como argumento para justificar a igualdade
hierárquica entre os direitos individuais e sociais, a identificação do “meio ambiente
protegido

e

equilibrado

como

valor

de

efeito

imediato

à

vida

humana.

Conseqüentemente, o direito à vida, o direito ao meio ambiente e o direito à
propriedade estão no mesmo plano hierárquico, ou seja, são direitos indispensáveis
ao homem.”70 E eventualmente necessitam ser harmonizados ou balanceados na
sua aplicação, para que possam cumprir com a sua finalidade precípua que é a
elevação da qualidade de vida do ser humano.
Inobstante a discussão doutrinária entre as normas constitucionais autoaplicáveis e não aplicáveis, há que se ressaltar que a Constituição Federal, ao tratar,
no seu Título II, do termo Dos Direitos e Garantias Fundamentais, determinou no § 1º
do art. 5º que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata”.
Assim sendo, tanto a propriedade como o meio ambiente compõem a
categoria das chamadas normas constitucionais de eficácia plena, não só pela
previsão expressa do § 1º do art. 5º da Carta Constitucional, como pelo fato de
tratarem-se de direitos fundamentais de igual relevância para o ser humano.
Por outro lado, convém lembrar que as limitações administrativas ao uso da
propriedade podem ser usadas pelo Ente Municipal, eis que devidamente amparado
pelo ordenamento jurídico, pois como é cediço originaram-se da prerrogativa de
disciplinar o uso de bem privado em face de sua função social.
Normalmente as limitações administrativas decorrem do poder de polícia,
sendo imposições unilaterais e imperativas da Administração que coagem o
particular, em benefício do bem estar coletivo, a fazer, não fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, ensina HELY LOPES MEIRELLES que a limitação administrativa “é
69
70

Op. cit. p. 121.
Op. cit. p. 122.
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toda imposição geral gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do
exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem estar
social.”71
Demonstrada está que a limitação do direito de propriedade, na espécie
restrição, é uma prerrogativa do Município de Curitiba, que no magistério de JOSÉ
AFONSO DA SILVA “são as limitações impostas à faculdade de fruição, de
modificação e de alienação da propriedade no interesse da ordenação do território.”72
Ressalte -se ainda, que as limitações administrativas não impedem a utilização
do bem segundo a sua destinação natural e nem aniquila a propriedade.
Exemplos de limitações administrativas são encontrados nas leis de
zoneamento municipal que regulam a proteção de mananciais, instituem faixas não
edificáveis nas margens dos córregos, recuos de via pública, etc.
Em todas as hipóteses não é devida indenização ao particular, proprietário do
imóvel que sofre tais limitações por derivarem da vida em sociedade, impostas à
generalidade das pessoas que têm o dever de suportá-las.
Também há que se ressaltar que desde 1982 a Lei Municipal 6.766 prevê a
possibilidade de concessão de incentivo construtivo para a preservação de imóveis
de reconhecido valor cultural, o que possibilita ao proprietário de UIP obter fundos
para a recuperação e manutenção de seu bem.
Recentemente a Lei 9.800, de 04.01.2000 (Lei de Zoneamento), no seu
Capítulo VI, ao tratar do Incentivo à Proteção e Preservação, no art. 43, além de
expressamente identificar as Unidades de Interesse de Preservação como
integrantes do Patrimônio Cultural, Natural e Ambiental do Município (par. un., I ),
prevê a possibilidade de se estabelecer, para tais unidades, condição especial de
ocupação ou ainda a “transferência a terceiros do potencial construtivo permitido no
imóvel objeto de limitações urbanísticas,...”

71
72

Op. cit. p. 537.
Direito Urbanístico Brasileiro, Malheiros, 2ª ed.,1995, p. 360.
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Por outro lado, a Carta Federal vigente estabelece, como ressalta HELY
LOPES MEIRELLES, que “a competência para legislar sobre a matéria é concorrente
à União e aos Estados (art. 24, VII) cabendo aos Municípios a legislação de caráter
local e suplementar (art. 30, I e II).”73
Assim, se o bem cuja relevância é reconhecida for de interesse local, o Município terá
competência para suplementar a legislação federal e estadual sobre o assunto, naquilo que
lhe disser respeito e corresponder ao seu peculiar interesse, que em última análise, é o
interesse público.
Corrobora tal assertiva ainda, a disposição expressa no inc. IX, do art. 30, CF,
quanto à competência municipal em matéria de proteção ao patrimônio históricocultural local, observando-se a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
Somem-se aos dispositivos constitucionais mencionados, a prescrição do art.
23, inciso III, da Carta Maior, que atribui aos Municípios a competência de exercer as
atividades de proteção aos bens culturais, aplicando a legislação ou ainda obrigando
o seu cumprimento.
Os bens culturais deverão ser protegidos pelo Poder Público, em especial
pelo Município no âmbito local, com a colaboração da comunidade, por diversos
meios, como inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de
outras formas de acautelamento e preservação, nos termos do § 1°, art. 216, CF, que
dispõe:
“§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.” (grifou-se)
Impende, portanto, concluir, que a Constituição atribui o dever de vigilância e a
proteção ao Município, no que toca aos bens de valor histórico e cultural, o que

12

Diredministrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, São Paulo, Ed. Malheiros, 17ª ed., 1992, p. 484.
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constitui, no Magistério de Diomar Ackel Filho “uma obrigação de prevenir e reprimir”.
74

Assim, a determinação constitucional de promover e proteger, juntamente com
a comunidade administrada, o patrimônio histórico, artístico e cultural, autoriza ao
Poder Público Municipal a reconhecê-lo como integrante da categoria de “bem de
interesse público” a ser preservado em prol de toda a comunidade.
Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Curitiba, datada de 5 de abril de
1990, reafirmou todas as prerrogativas Constitucionais atribuídas ao Poder Público
no âmbito municipal75.
Diante do exposto, não resta dúvida acerca da natureza ambiental dos bens
considerados como Patrimônio Cultural Edificado e a necessidade da inclusão dos
mesmos no sistema protetivo do meio ambiente com a realização das necessárias
adequações.
ESTRUTURA OPERACIONAL
A gestão do patrimônio edificado de Curitiba desenvolve-se no IPPUC, na
FCC e na SMU. Em decorrência das atribuições legais dessas instituições, as ações
estão majoritariamente concentradas na Secretaria Municipal do Urbanismo.
Resumidamente, no âmbito do patrimônio edificado, as ações ocorrem nas
seguintes instâncias:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
Pesquisa: as pesquisas são voltadas para levantamento de dados históricos sobre a
cidade e embasam, principalmente, exposições e publicações. Eventualmente são
realizadas em parcerias com outros órgãos da PMC, como IPPUC e SMMA. Além da
análise de acervos públicos e privados, também são realizados pareceres históricos
que subsidiam as deliberações da CAPC.
4 Município e Prática Municipal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1992, p. 55.
75

Arts. 177/181.
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Difusão: a difusão é feita através de publicações, exposições e ações voltadas para
a educação patrimonial. As exposições de acervo documental e de pesquisa histórica
normalmente ocorrem em espaços da FCC: salas do acervo em museus, Casa
Romário Martins, Casa Erbo Stenzel e Memorial de Curitiba; eventualmente são
realizadas exposições itinerantes em espaços das regionais, escolas e outros órgãos
municipais. As publicações, em sua maioria, dão origem aos Boletins da Casa
Romário Martins e versam sobre temas da memória e história da cidade.
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
A atuação do IPPUC na preservação do patrimônio cultural tem uma dimensão
urbanística, focada na proteção dos sítios históricos e dos bens edificados.
Compreende as seguintes ações, desenvolvidas em articulação com a FCC e SMU:
Pesquisa, planejamento e projetos: consiste no desenvolvimento de planos,
projetos e estudos para preservação do patrimônio edificado; na definição de critérios
de avaliação; na elaboração de inventários de identificação dos bens imóveis de
valor cultural; em ações de caráter normativo, que consistem na produção de
legislação específica de proteção ao patrimônio edificado relacionada ao
zoneamento de uso e ocupação do solo, à concessão de incentivos construtivos, às
posturas, entre outros aspectos;
Análise de intervenções: são ações de caráter operacional, nas quais o IPPUC
atua como órgão consultivo, instruindo as decisões da CAPC e as deliberações da
SMU. Consistem nas avaliações de intervenções em edifícios e sítios históricos, nas
análises

de

parcelamento

de

lotes,

cálculos

de

potenciais

construtivos,

acompanhamento da execução de obras, atendimento aos proprietários e orientação
técnica aos profissionais.
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO
Controle de edificações e uso do solo: a Secretaria Municipal do Urbanismo, no
que tange à preservação do patrimônio edificado, é responsável pela emissão de
alvarás comerciais; pela expedição de alvarás de restauro, reforma, ampliação, e

282

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

demolição; emissão dos certificados de vistoria de conclusão de obras; aprovação de
parcelamentos de lotes, bem como pelas licenças de publicidade.
Fiscalização: A SMU atua na preservação de forma direta através de ações fiscais
instauradas por irregularidades no uso e ocupação do solo, com base na Lei de
Zoneamento e no Código de Obras e Posturas Municipais.
Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural: vinculada ao Prefeito, a CAPC
está sediada na SMU, apesar de suas atividades terem se desenvolvido inicialmente
na FCC. A Comissão é composta por membros da SMU, IPPUC, FCC e PGM. São
atribuições da Comissão: estimar o valor cultural dos imóveis, conceder incentivos
construtivos, e avaliar o estado de conservação das edificações de valor cultural para
fins de redução do IPTU. Todas intervenções em imóveis de valor cultural em sítios
históricos são submetidas à aprovação da CAPC. Para tanto, recorre – em muitos
casos - à análise prévia do IPPUC e da FCC. Conforme determinação da CAPC, a
SMU cadastra os imóveis considerados de interesse de preservação,
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
Introdução
O espaço ocupado pelas cidades apresenta modificações constantes
decorrentes da implantação de novas edificações, áreas industriais, comerciais,
novos planejamentos de estruturas viárias, obras de infra-estrutura de saneamento,
telefonia, redes elétricas, etc. Essas transformações implicam em alterações na
paisagem, revolvimento do solo e conseqüentemente em perturbações e na
destruição do patrimônio arqueológico situado em subsuperfície.
Conciliar esse crescimento com a preservação dos valores culturais e
ambientais tornou-se um desafio para os órgãos de planejamento urbano.
Os valores culturais representativos da história da ocupação territorial das
cidades estão quase que totalmente concentrados em seu patrimônio edificado. O
patrimônio arqueológico encerrado em seu subsolo, comumente é desconsiderado,
encoberto que está pelas edificações, asfaltos, calçamentos, etc. e, mesmo aquele
situado nas áreas ainda pouco perturbadas, mas sujeitas ao avanço e renovação da
infra-estrutura urbana encontra-se em situação de risco de destruição.
O patrimônio arqueológico, indicador de ocupações passadas e gerador de
novos conhecimentos sobre seus habitantes e da própria história da cidade, revestese de especial importância, pois seu resgate possibilita, além do estudo das
ocupações pretéritas, também a ampliação do conhecimento relativo aos antigos
ambientes em que estavam condicionadas.
O Municíp io de Curitiba, mesmo com seu crescimento populacional e
urbanístico preserva, ainda, importante acervo arqueológico pré-histórico e histórico
em seu subsolo. Artefatos de pedra, fragmentos de recipientes cerâmicos, alicerces
de edificações, resíduos de calçamentos e canalizações, assim como objetos ligados
ao cotidiano da população encontram-se cobertos pelo atual horizonte da cidade e
informam sobre a função dos espaços, aspectos da economia e desenvolvimento
cultural das populações que a ocuparam anteriormente.
Achados ocasionais e, mais recentemente, pesquisas arqueológicas
sistemáticas efetuadas tanto no Município de Curitiba como em sua região
metropolitana, aliados a análises ambientais e informações etno-históricas.
demonstram a importância da implementação de uma política de proteção e
valoração desses bens que, aliada às especificidades do seu desenvolvimento
urbano, possa criar instrumentos que permitam o estudo e resguardo desse
importante patrimônio, propiciando o conhecimento do passado de sua ocupação
territorial.
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A ocupação humana
Contingentes humanos já ocupavam o planalto curitibano antes da chegada
do europeu. Primeiramente, eram formados por pequenos bandos de caçadorescoletores generalizados que retiravam da natureza, com o auxílio de aprimorada
indústria lítica, os recursos disponíveis à sua sobrevivência.
Eram nômades e, os grupos, constituídos por pequeno número de pessoas.
Praticando a caça e a coleta, se deslocavam para outras paragens quando a
subsistência tornava -se difícil, promovendo um tipo de manejo, ao possibilitar a sua
recuperação.
Desses grupos, que chegaram ao território paranaense entre 10000 e 8.000
anos antes do presente e persistiram até o início da era cristã, restaram basicamente
vestígios de sua indústria lítica, os padrões de assentamento e estruturas
relacionadas ao uso do espaço habitacional, (como estruturas de combustão, por
exemplo). O material lítico, bastante desenvolvido, constitui-se de objetos e
ferramentas destinados à produção de utensílios, confecção de arcos e flechas, à
caça e o descarne, à coleta de raízes, corte de madeiras, entre outras atividades.
Como ignoravam a técnica da fabricação da cerâmica, são identificados pelos
arqueólogos como pré-ceramistas. Para a arqueologia, estão relacionados a duas
tradições culturais denominadas Humaitá e Umbu.
No planalto curitibano, especificamente, sítios relacionados à tradição Umbu
foram datados entre 720 a.C. e 1195 d.C., podendo ser mais antigos uma vez que
data de 1160 a.C foi registrada no médio g
I uaçu. Nesta tradição estão presentes
pontas de projéteis elaboradas sobre lascas e lâminas de silexito, arenito silicificado
e quartzo. Sítios e indícios de atividades menores desses caçadores-coletores
generalizados foram pesquisados em trechos dos vales dos rios Pequeno, Piraquara,
Florestal, Iraizinho, Passaúna e Iguaçu, abordados em ritmo de salvamento pelo
Projeto Arqueológico Passaúna, Projeto Arqueológico Contorno Leste de Curitiba e
Projeto Arqueológico Renault.
No início da Era Cristã o espaço em pauta foi dominado por grupos ceramistas
que, como os anteriores, exploravam os recursos naturais praticando a caça, pesca e
coleta de alimentos. Complementavam, no entanto, a sua economia produzindo
alimentos através da horticultura, o que permitiu o assentamento de grupos mais
numerosos e, a sua permanência mais prolongada no lugar selecionado para o
aldeamento. Introduziram, também, a prática ceramista, confeccionando recipientes
com formas e decorações próprias a cada grupo, destinadas a preparar, assar e
cozer os alimentos e, para o armazenamento de água e grãos.
Das grandes aldeias irradiavam, no entanto, grupos menores que
desenvolviam atividades temporárias e estabeleciam pequenos acampamentos, para
o desenvolvimento de atividades relacionados ao sustento do grupo.
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Nos locais ocupados pelas antigas aldeias, resíduos da sua produção
quotidiana permanecem encerrados no subsolo e, informam, também, sobre a
arquitetura de suas habitações. Todos construíam cabanas com troncos e galhos de
árvores, cobrindo-as com palha. A quantidade e a disposição das cabanas nas
aldeias variava de acordo com o grupo.
Os primeiros grupos ceramistas conhecidos no planalto curitibano estavam
relacionados à família lingüística Jê. Mais tarde, o território passou a ser disputado
por outro grupo, este ligado à família lingüística Tupi-Guarani.
Para a arqueologia, os grupos vinculados aos Jê estão representados pela
tradição Itararé. A principal característica dessa tradição, observada através de seus
vestígios, é a presença de vasilhas cerâmicas de pequenas dimensões e com
paredes delgadas. Apresentam formas hemisféricas, globulares, elípticas e cônicas,
com bases convexas e planas. A maioria mostra as faces apenas alisadas,
raramente recebendo, depois do alisamento, uma camada de engobo vermelho ou
preto como impermeabilizante e decoração ou marcas de carimbos diversos. Seu
instrumental lítico resume-se a lâminas de machados cilíndricas, longas mãos de
pilões polidas e virotes. São comuns também quebradores de coquinhos e, lascas e
núcleos com sinais de uso resultantes da ação de cortar, raspar, bater.
Caracterizam esta tradição, ainda, estruturas subterrâneas formadas por
depressões no solo que eram utilizadas como habitações dos grupos nos meses frios
ou, como possíveis depósitos de alimentos. Tais estruturas eram chamadas de
“tindiqüeras” ou “buracos de bugres” pela população de Curitiba e seus arredores.
“Escavando um espaço circular no solo e cobrindo a abertura externa com
folhas, o índio obtinha um abrigo eficiente contra as intempéries dos meses frios do
ano. Essas habitações são registradas nas fases situadas nas regiões mais frias e
não excluem, nos seus sítios, as habitações normais, construídas de madeira e
folhas na superfície do terreno; estas eram utilizadas nos meses quentes.” (CHMYZ,
1995, p.27)
Elevações no terreno formando aterros podem compor, também, os sítios
arqueológicos pertencentes a esse grupo. De formas alongadas ou circulares, alguns
conservam evidências de cremação, mas sua função não está ainda esclarecida.
Foram descritos por pesquisadores nos séculos XIX e XX. Telêmaco Borba
(1908:24) escavou alguns encontrados no vale do rio Tibagi. Constatou carvões e
cinzas depositadas sobre lajes e interpretou-os como locais de práticas crematórias.
Na ocasião, Borba não os relacionou aos índios Kaingáng, pois na época havia
observado o enterramento de seus mortos em covas rasas forradas de madeira e
com os pertences pessoais do morto. Eram cobertas por montículos de terra.
Outra interpretação para os aterros relaciona-os a despejos espaçados da
terra retirada para a construção das casas subterrâneas, como sugerem Schmitz e
colaboradores (2002:101).
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A prática crematória era, conforme memória
tribal, praticada pelos índios
Xokleng, da família
lingüística Jê. Segundo Silvio C. dos Santos (1973:33),
no século XVIII, o território Xokleng abrangia desde o
sul de Curitiba (PR), o oeste de Lages (SC) e o norte de
Porto Alegre (RS), compreendendo ainda, a faixa
litorânea. Para outros autores, a sua área de dispersão
era mais ampla, atingindo o vale do rio Piquiri, no oeste
do Paraná (RIVET; LOUKOTKA, 1952:1122).
“Não há consenso entre os especialistas sobre a
identidade cultural dos Xokleng e Kaingáng.
Linguisticamente aqueles se filiam a estes, mas ambos
apresentam diferenças culturais. Admite-se, entretanto,
que os dois grupos derivaram dos antigos Guayaná ou
Caaguá, habitantes dos planaltos do sul do Brasil na
época da conquista.
Bartomeu Meliá (1983:12) esclarece que os
Guayaná dos séculos XVI e XVII viviam na periferia do
habitat dos Guarani, ou formavam bolsões dentro desse
mesmo habitat. No território paranaense então
dominado pelos espanhóis, estavam os que receberam
as denominações de Chiqui e Gualacho, entre outras.
Na cartografia jesuítica, os Chiqui estão assinalados
entre os rios Piquiri e Iguaçu e, os Gualacho, no
primeiro planalto.” (CHMYZ, 2003, p. 103-104)
Relacionados a essa tradição cultural estão
estruturas como galerias e caminhos ligando sítios da
tradição Itararé.
É provável que os caminhos correspondam ao
sistema de caminhos conhecido como Peabiru. Trilhado
por europeus desde o século XVI, o Peabiru também foi
utilizado pelos jesuítas no século seguinte. O pe.
Antonio Ruiz de Montoya dele faz uma descrição:
"...vimos mis compañeros, y yo, un camino que tiene
ocho palmos de ancho, y en este espacio nace una muy
menuda yerba ... corre este camino por toda aquella
tierra, y me han certificado algunos portugueses, que
corre muy seguido desde el Brasil..." (1639:30).
Outras informações sobre a utilização desses
caminhos resultaram das expedições realizadas para
descoberta dos campos de Guarapuava que, saindo de
Curitiba, para lá se dirigiam. Transcorridas entre 1768 e
1774, as descrições continham referências das
habitações, objetos, atividades de caça, coleta e
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agricultura, assim como da interligação entre suas
aldeias e acampamentos temporários.
“... ao pé do dito mato se achou ua trilha de
gente, e daí a pouco um caminho, que teria um palmo
de largo, e bem seguido...prosseguindo-se assim o dito
caminho...se achou um rancho grande...seguindo o
mesmo caminho do gentio...se avistou em um alto um
grande rancho...prosseguindo distância de duzentas
braças se achou em capão ua roça de milho...e
continuando o caminho por ele se encontravam vários
alojamentos...em distância de três léguas boas se
encontrou também outro alojamento de três ranchos
grandes...e um pequeno...seguiram o caminho que
parecia mais trilhado para a banda sul, por haverem
vários, que saíam dos mesmos ranchos...” (SOUZA,
1962:29-30).
Essa comunicação entre aldeias de grupos
ligados à família lingüística Jê através de caminhos foi
assinalada por José Loureiro Fernandes no alto e
médio rio Piquiri, com o registro de um extenso caminho
que, no século XIX, ligava vários toldos dos índios
Coroados como, durante muito tempo, foram
denominados os Kaingáng.

Outro grupo ceramista que ocupou o planalto curitibano está vinculado à
família lingüística Tupi-Guarani. Relacionado à tradição arqueológica Tupiguarani,
caracteriza -se pela presença, nos locais de suas antigas aldeias, de recipientes
cerâmicos variados. Confeccionados através da superposição de cordéis de pasta e
queimados diretamente em fogueiras, com a colocação das peças diretamente sobre
o braseiro, os vasilhames poderiam conservar a superfície externa simplesmente
alisada ou receber decoração plástica com motivos diferenciados como corrugações,
ungulações, ponteados, incisões, engobo vermelho, serrungulações, etc. Alguns
recipientes tinham a face externa escovada, permanecendo as estrias, comumente
finas e paralelas entre si, na superfície. Outras recebiam pinturas policromas, com
linhas em vermelho ou negro sobre uma base branca ou, mais raramente, linhas
negras ou brancas sobre vermelho.
Os motivos decorativos, principalmente a pintura, formavam complexos
padrões geométricos ou abstratos delineados por linhas ou traços paralelos
distribuídos em zonas delimitadas. Era comum também, a associação de técnicas
decorativas em um mesmo recipiente, assim como a alternância de espaços
decorados com outros sem decoração.
Os vasilhames reconstruídos dessa tradição mostram a utilização de
pequenas tigelas, panelas e vasos de dimensões medianas, com bojos globulares e
carenados até grandes urnas.
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Práticas funerárias eram praticadas pelos grupos dessa tradição, sendo, as
grandes urnas utilizadas, também, em rituais de enterramento primário, quando o
morto era depositado, logo após o óbito, diretamente em seu interior, ou secundário,
quando o morto era enterrado primeiramente em covas e se observava um período
para decomposição do corpo. A seguir, os ossos eram limpos e colocados no interior
das urnas. Em ambos os casos, os enterramentos podiam ser acompanhados por
oferendas depositadas em vasilhas pequenas.
Formando bandos seminômades de caçadores-coletores, praticavam também
a horticultura, cultivando principalmente o milho, com o qual fabricavam a chicha ou
cauim (bebida fermentada), a mandioca e o fumo, o qual mascavam e carregavam
em pequena cuia atada à cintura. Associado a ele está o uso de cachimbos feitos de
barro ou nó de pinho.
Habitavam em grandes aldeias geralmente não muito distantes de rios
navegáveis, mas podiam manter acampamentos nas proximidades das áreas de
plantio ou de captação de recursos. Faziam uso de lâminas de machado, pilões e
mãos de pilões de pedra polida, sendo aqueles utilizados na derrubada da mata para
o roçado e na confecção de canoas e, estes para triturar e moer grãos, raízes e
sementes. Outros objetos encontrados referem-se as rodelas de fusos (associadas à
tecelagem) e tembetás de pedra ou resina (adorno introduzido em furo no lábio
inferior do homem) e material ósseo trabalhado. Além desses artefatos, abrasadores
planos e sulcados, usados para desgastar, arredondar, polir e afiar outros objetos de
pedra, osso e madeira, talhadores para cortar e raspadores com reentrâncias ou
escotaduras laterais empregados no acabamento roliço de possíveis lanças,
bordunas e arcos são comuns.
Quando da entrada dos primeiros europeus no planalto de Curitiba, este era
habitado por grupos indígenas das duas famílias lingüísticas.
Essas incursões tiveram início no segundo quartel do século XVI por
exploradores, preadores e catadores de ouro que utilizaram o sistema de caminhos
do Peabiru, atribuídos aos Jê e, que posteriormente receberam denominações como
Trilha da Serra, Caminho dos Ambrósios, Caminho da Graciosa.
Apesar de esporádica, a presença dos europeus no século XVI resultou no
afastamento dos índios Jê para o interior do Estado. Citados nas crônicas e relatos
de exploradores e viajantes como arredios, inimigos dos Tupi-Guarani e chamados
genericamente como Tapuias, tais grupos acabavam por se refugiar nas áreas ainda
não ocupadas pelos brancos ou eram sumariamente eliminados, o que implicava,
seja pelas migrações forçadas e contínuas, ou pela drástica diminuição demográfica,
em uma brusca mudança nos seus padrões originais de vida.
Permaneceram na área os grupos filiados à família Tupi-Guarani, os quais
passaram a conviver com os ibéricos, dando-lhes sustentação nos empreendimentos
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iniciais. Nos textos históricos são mencionados como Tupinambá, Tupi, Carijó,
Guarani, Cário, Tingui ou Caiuá.
Sua presença é atestada, também, pelo uso de topônimos tupi-guaranis para
designações de diversas localidades como Barigüi, Cangüiri, Cajuru, Capivari,
Capanema, Guabirotuba, Piraquara, Itaperuçu, Tatuquara, Uberaba, Xaxim, etc. O
nome de Curitiba, inclusive, remete a essa família lingüística, referendando-a como
“terra de muitos pinhais”.
Romário Martins (s/d: 378) informa sobre a ocupação do planalto curitibano
por esse grupo indígena:
“Dominavam, no século do descobrimento do sertão, os campos de Curitiba, a
partir da encosta ocidental da serra do Mar (São José dos Pinhais, Piraquara, Campo
Largo, Araucária, Tamandaré, Colombo, Campina Grande do Sul e Rio Branco). Os
Tinguis (“tin”gui” – nariz afilado) não hostilizavam os aventureiros pesquisadores e
exploradores de ouro que se estabeleceram com arraiais no Atuba e na chapado do
Cubatão, inícios da formação de Curitiba. Deixaram ficar pelas imediações desses
primeiros núcleos de população branca e foram serviçais das explorações auríferas,
dos sítios de criação de gado, etc...”.
Os contatos dos indígenas com os europeus resultaram em miscigenações e
aculturações, dando origem ao caboclo ou neobrasileiro. Para a arqueologia, esse
novo grupo está vinculado à tradição cultural Neobrasileira. Mantendo, ainda, traços
da cultura indígena na confecção de recipientes cerâmicos, esses grupos utilizavam
também, utensílios industrializados para caçar e pescar, como armas de fogo e
anzóis de metal. Usavam, igualmente, panelas de ferro, lo uças e frascos de vidro.
O avanço das frentes expansionistas, inicialmente em busca de ouro, levou
exploradores a ultrapassarem a Serra do Mar, atingindo o primeiro planalto.
Utilizando-se de caminhos que, provavelmente, representavam aproveitamento de
trilhas indígenas pelas quais os nativos desciam ao litoral na época da mariscagem e
da pesca, esses caminhos permitiram, também, a fixação dos primeiros moradores
ao longo de seus trajetos, consolidando o povoamento dos campos de Curitiba.
Relacionados ao primeiro planalto destacam-se o Caminho da Graciosa, do Arraial,
dos Ambrósios e Itupava. Em direção ao Rio Grande do Sul, a Estrada da Mata ou
do Viamão.
Os primeiros registros relacionados à presença portuguesa no planalto
curitibano datam de 1639, atribuindo-se a Eleodoro Ébano Pereira a descoberta de
ouro na região. A ausência de documentos históricos em anos anteriores, no entanto,
dificulta a compreensão da ocupação dos campos de Curitiba. Dúvidas existem se,
anteriormente, exploradores não teriam percorrido e se estabelecido nesta região em
pequenos arraiais de extração de ouro. Segundo WESTEPHALEN (1995:60-62),
entre 1646 e 1651 foram localizados mais de 35 ribeiros de ouro em Curitiba.
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Possivelmente povoada por mineradores, Curitiba teve o seu embrião na Vila
dos Côrtes ou Vilinha que estaria situada na margem do rio Atuba, de acordo com
historiadores, ou do rio Bacacheri, de acordo com constatações arqueológicas.
Documentos históricos relatam a mudança dos moradores da Vilinha para a
região situada entre os rios Ivo e Belém, centralizada pela atual Praça Tiradentes,
em 1654, estabelecendo-se o núcleo populacional de Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais. Os povoadores, além de terem suas casas junto à praça, habitavam
principalmente nos arredores daque le centro, como Mateus Leme, morador do
Barigüi; Carrasco dos Reis, que também tinha um sítio no Barigüi e outro no
Botiatuva; o Capitão Antônio Rodrigues Seixas era morador em Campo Magro,
possuindo simultaneamente, terras em Sambaqui e Cubatão; Manoel Soares e
Garcia Rodrigues, com sesmarias no Barigüi; Aleixo Leme Cabral, na região do
Botiatuva e Passaúna; João Rodrigues Cid, no Uberaba; Antônio Luiz Tigre, no Rio
Verde, Rodeio e Campo Largo; Luiz de Goes, com terras abaixo do rio Barigüi até o
Passaúna. Além do núcleo principal de povoadores, havia grupos de aventureiros
ligados à mineração e, índios e mestiços dispersos pelo planalto.
“Constituído, inicialmente, por um aglomerado de casas de pau-a-pique
cobertas de sapé em torno do pátio da primitiva Ermida de Nossa Senhora da Luz, o
povoado abrigava temporariamente as famílias do Capitão Povoador e seus
comandados. Suas moradas permanentes estavam estabelecidas nos arredores,
especialmente nas margens do rio Barigüi, onde mantinham suas lavouras e criação
de animais. O mobiliário dessas casas era o catre, o tamborete, os bancos corridos
ao longo da mesa e as arcas usadas como assento e, para guardar cereais e
roupas.” (CHMYZ, 2003: 62).
A Ermida, segundo Romário MARTINS (1917:280), constituía -se de uma
choça de pau-a-pique coberta de palha, com uma lâmpada de latão, um altar mor e
outro lateral.
Em 1668 o povoado contava com mais de 30 adultos e foi elevado à condição
de Vila, sendo erigido o Pelourinho "... em lugar e paragem decente, alli no centro da
actual Praça Tiradentes, bem próximo ao local onde se acha erecto o monumento á
Tiradentes." (NEGRÃO, 1936:223). Atualmente, marcando o local, um monólito e
uma placa alusiva indicam a sua posição no Largo José Borges de Macedo. Neste
ponto existiu, também, o prédio que acomodava a Câmara e Cadeia da Cidade.
Nessa época, a força de trabalho na Vila e nas propriedades dos arredores
era representada pela população indígena. Mais tarde foi acrescida do trabalho
escravo africano.
Até 1693 a autoridade exercida sobre os 90 adultos então existentes era a do
Capitão Povoador. Uma das primeiras medidas tomadas pela Câmara da Vila foi a
delimitação do seu Rocio. Duas medições foram feitas, com o emprego de uma
"corda de embira velha" de 25 braças de comprimento. Partindo do Pelourinho, a
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primeira demarcação dirigiu-se para o nordeste, atingindo as cabeceiras do rio
Juvevê; a segunda, também começada no Pelourinho, rumou para o sudoeste. Cada
uma dessas linhas compreendeu 1.500 braças ou meia légua. Sua complementação,
no entanto, aconteceu apenas em 1721, por ocasião da visita correcional do Ouvidor
Geral Raphael Pires Pardinho. Os marcos da delimitação encontravam-se na
Campina dos Siqueiras, representada por pinheiro assinalado com cruz, entre as
estradas de São José dos Pinhais e Tindiqüera, apontado por uma pedra no campo,
na chácara do capitão Luiz Ribeiro da Silva e no Capão da Imbuia. Nesses dois
pontos, os pinheiros referenciais, tombados, foram substituídos por marcos de
madeira resistente.
No momento da visita do Ouvidor Geral, a Vila contava com "1.400 pessoas
de confissão", mas as moradias continuavam precárias; a única edificação em
pedras e barro e cobertura de telhas portuguesas, a Igreja Matriz, acabara de ser
inaugurada. Iniciada em 1714, ocupava o mesmo local no "... Pátio da Matriz, só que
a nordeste, fora de simetria, percebendo-se que havia muito de improvisação na
escolha do lugar". ( WACHOWICZ:1993:9).
Nessa ocasião foram estabelecidos, também, pelo Ouvidor Geral os preceitos
que deveriam orientar a administração da vila.
Entre os provimentos criados, Pardinho determinou a demarcação das terras
já distribuídas ao redor da igreja Matriz, objetivando saber quais as devolutas, para
então acomodar novos moradores. Estabeleceu a condição de serem construídas
casas cobertas de telhas, e a continuidade de ruas já iniciadas para que a vila
crescesse em uniformidade. Determinou ainda que, cedido o terreno, o proprietário
deveria erguer construção em um prazo de seis meses, sob pena de ter o terreno
retomado.
Neste século, com o declínio das explorações auríferas, Curitiba passou a
fazer parte do roteiro das tropas que seguiam o caminho do Viamão em direção a
Sorocaba. Os fazendeiros alugavam suas propriedades para as invernadas e
mudavam-se para a cidade, abrindo vendas e negócios ligados ao transporte de
gado.
Os provimentos urbanísticos estabelecidos pelo Ouvidor Pardinho foram
sendo complementados por determinações da Câmara. Em 1726 foi determinado
aos moradores a construção de casas em ruas largas e direitas e, em 1837,
estabelecidas quadras de quatrocentos palmos para a área situada além da ponte do
rio Ivo.
Quanto ao material construtivo, foi proibido em 1829, a construção de casas
nas ruas principais que não fossem de pedra, ou seja, com paredes de alvenaria de
pedra com emboço de argamassa. Até então era comum a construção de casas com
paredes de taipa preenchidas com barro amassado ou com argamassa de cal.
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Se a Praça da Matriz recebeu as primeiras moradias nos primórdios da vila, a
evolução urbana deu-se em direção norte. A rua Fechada (atual José Bonifácio), é
das mais antigas, possivelmente das últimas décadas do século XVII. A
movimentação ali era constante, em função da área designada comum, ao norte,
para o abastecimento de lenha e materiais de construção tais como pedra, madeira e
barro.
Subindo por esta, e continuando pela rua de São Francisco de Paula, que lhe
seguia a noroeste, após o pátio da Ordem, chegava -se ao caminho da Conceição
que dava acesso aos sítios do Barigüi e do Passaúna, região das sesmarias
concedidas aos primeiros povoadores de Curitiba. Era, assim, importante zona de
trânsito.
Na mesma direção estavam as outras duas ermidas que, em seqüência
cronológica, foram levantadas. A do Rosário, dos Pretos da Irmandade de São
Benedito, em 1737 (segundo a tradição) e a Capela de São Francisco de Paula,
benta em 1811.
Por ali passavam os mortos, em direção aos cemitérios (o do Sítio do Mato, a
partir de 1815 e o de São Francisco de Paula, que começou a funcionar em 1855).
Da Igreja da Ordem saía, todos os anos, a procissão de Quarta -feira de Cinzas.
Os cemitérios municipal e dos alemães foram os primeiros regulares de
Curitiba. No final do século XVIII cemitérios isolados já haviam sido instalados em
Campo Magro, Rio Branco do Sul e Bocaiúva do Sul para o sepultamento de vítimas
de epidemias. Em Curitiba, no início do século seguinte, foi criado o "cemitério dos
bixiguentos", a cerca de meia légua a leste do centro, com a mesma finalidade
(CAROLLO, 1995:49).
Anteriormente, com exceção de índios, escravos e indigentes, os habitantes
do povoado e depois da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais eram enterrados
no interior e arredores imediatos dos templos.
Com a chegada dos imigrantes, o Largo da Ordem tornou-se o ponto de
parada das carroças que traziam das colônias os produtos hortigranjeiros, lenha,
cestarias e laticínios para serem vendidos em Curitiba.
O desenvolvimento da malha urbana da Vila foi lento até 1853, refletindo a
estagnação econômica da sua população. O ouro de aluvião foi-se esgotando e, o de
beta, exigia investimentos. Nessa época o centro restringia-se à rua do Fogo (rua
São Francisco) ao norte, à rua da carioca do Campo (rua Riachuelo), com a várzea
do rio Belém a leste, à rua da Carioca de Baixo (rua marechal Deodoro), com a
várzea do rio Ivo ao sul e à rua do Jogo de Bola (alameda Dr. Muricy), a oeste .
Após a emancipação política, Curitiba passou a apresentar necessidade de
obras de infra-estrutura e de reformulação no seu traçado urbano, em conseqüência
do incremento da indústria ervateira. Para tanto, em 1855, foi contratado o
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engenheiro francês Pierre Taulois. Na função de inspetor geral de medição das
terras públicas, a partir de 1857, Taulois indicaria as mudanças necessárias.
Naquela época, apenas a Rua da Assembléia (hoje Doutor Muricy) e a Rua do
Comércio (atual Marechal Deodoro) se cortavam em ângulo reto. A pedido do
engenheiro, as outras ruas tiveram seu traçado modificado, fazendo com que a
cidade perdesse sua forma circular. Adquiria, então, um desenho regular,
quadrilátero, com cruzamento em ângulos retos bem definidos, a fim de melhorar a
circulação no interior da malha urbana.
Na planta elaborada em 1857 ou 1862, verifica-se uma expansão para o norte,
aos lados do Caminho ou Estrada da Marinha (Graciosa), representada pelas ruas
Direita (rua Treze de Maio) e do Saldanha (rua Presidente Carlos Cavalcanti). Para
leste, estas e outras já existentes estenderam-se um pouco em direção à várzea do
rio Belém. Pela Estrada da Marinha acessava-se o Cemitério dos Alemães, instalado
em 1857 (Fig. 8)
Para o sul, ultrapassando o curso do rio Ivo, prolongou-se a rua da Entrada
(começando na Praça Zacarias), sobre o Caminho de Castro e, para oeste, a
urbanização avançou em direção ao rio Ivo, ocupando parte da planície sedimentar e
galgando o morro de São Francisco, acompanhou o Caminho do Campo Novo. Este
conduzia ao Cemitério Municipal e a Almirante Tamandaré.
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Figura 8: Planta de Curitiba em 1857 ou 1862 (Extraída de CAROLLO, 1995:64).

A exploração da erva-mate, que entre 1700 e 1820, restringia-se ao consumo
local e comércio com o litoral e alguns portos, cresceu entre 1820 e 1876, com a
penetração no mercado da Prata (Argentina e Uruguai) e Chile, e possibilitou a
instalação de engenhos movidos a força hidráulica na periferia da cidade,
correspondentes aos atuais bairros do Batel e Portão.
A Guerra do Paraguai (1865-1870) resultou em crise na economia paraguaia,
que até então era o maior exportador do produto, mas impulsionou a indústria
ervateria no Paraná e os engenhos estabelecidos no litoral foram transferidos para
os arredores de Curitiba. Desse período restam resquícios como a presença de
instalações no bairro Rebouças, do Mate Leão e Real (BARZ, 1995), além de muitos
outros engenhos citados por João de Mio, que existiam nas ruas Brigadeiro Franco,
Visconde de Nacar, Carlos de Carvalho, Saldanha Marinho, Voluntários da Pátria,
Visconde de Guarapuava, Marechal Floriano, etc., e também nos bairros do Batel,
Portão, Mercês, Alto da Glória, Abranches, entre outros (MIO, 1951).
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Figura 9: Planta da cidade de Curitiba em 1896 (extraída do Mappa do Estado do Paraná, editado
durante o governo de José Pereira Santos Andrade).

Na Planta de Curityba, publicada no Mappa do Estado do Paraná em 1896, a
cidade configura-se ampliada ou projetada até às nascentes do rio Belém ao norte, o
Boulevard General Carneiro à leste, a rua Ivahy (Av. Pres. Getúlio Vargas) ao sul e, a
atual rua Cel. Dulcídio a oeste (Fig. 9).
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"...Curitiba, em 1885, ... já tinha proporções avantajadas e entre os
exemplares da sua construção, aí já quase que completamente à feição germânica,
encontravam-se vários prédios importantes." (VÍTOR:1996:73),
Com relação à tralha doméstica, sempre muito simples, conforme foi
constatada por Saint Hilaire em 1820, houve diversidade e sofisticação, como
relatam os inventários da segunda metade do mesmo século:
“...1 dúzia de cadeiras de palhinha novas e 2 cadeiras de encosto tecidas com
palhinha mostram a 'sala de visitas' com seus tocadores de sala, 2 espelhos grandes
de sala, uma marquesa e as escarradeiras de louça. A sala de jantar tinha no meio
uma mesa grande de jacarandá, 'com gavetas', rodeada de cadeiras de madeira com
assento de sola, e um relógio de parede ... O rol das louças já era mais opulento:
meia dúzia de pratos de porcelana da China, 12 pares de canequinhas de porcelana,
1 aparelho de porcelana, de chá. Duas dúzias e meia de colheres de prata 'inclusive
as de chá, a de açúcar e a sopa' e outros tantos garfos de prata. Aparelhos de louça
de pó de pedra, de louça parda e outro de 'louça ordinária'. Xícaras e pratos azuis,
24 pratos travessas, pratos para doce, copos de vidro para água, 20 cálices, 31
copinhos para vinho, cálices para champagne. Bules de zinco, açucareiros de louça,
tigelas, farinheiras de ferro, garrafões, canecas grandes. Na cozinha: caçarolas de
ferro com cabo comprido, bacias de assar pão-de-ló, tachos para doces, chaleiras de
ferro, espumadeiras de cobre, trempe de ferro para assar pão, caldeirão de cobre.
Nos quartos, ... catres de armação, catres tecidos de couro, camas de armação de
jacarandá; a roupa era guardada em canastras grandes de couro 'com pregos
dourados', em baús de folha, em cômodas com gavetas e fechaduras e em armários
grandes com portas. Completava-se com jarro e bacia de louça, o 'ourinol grande
pintado' ..." (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969:101).
Esse período é marcado, também, pela implementação de uma política
imigratória com caráter ocupacional objetivando a soberania nacional e a valorização
econômica da região. As colônias de imigrantes, primeiramente, foram estabelecidas
em áreas distantes das cidades, mas com o passar do tempo, delas foram se
aproximando, acabando por formar os bairros da cidade.
“Em 1864, imigrantes argelinos (franceses da Argélia) saíram da colônia do
Assungui e ocuparam o norte da Cidade, junto a estrada da Graciosa (Rua Erasto
Gaertner, no Bacacheri). Posteriormente, poloneses criaram a colônia do Abranches,
às margens da estrada do Assungui. A partir de 1875 foram formadas as colônias de
Santa Cândida, com os poloneses, suíços, alemães e franceses. Na região oeste da
cidade formaram-se as colônias de D. Augusta, Riviera, Ferraria, Tomás Coelho,
Orleans; Umbará na região sul e, Lamenha Pequena e Lamenha Grande na região
norte. Os imigrantes italianos compraram terras nas proximidades da cidade,
estabelecendo as colônias Dantas (Água Verde), Pilarzinho e Santa Felicidade
(BARZ, op. cit.).” (CHMYZ; BROCHIER: 2004:45-46).
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O crescimento econômico e populacional da cidade muda, gradativamente,
seu quadro urbano passando esta no final do século XIX e princípios do XX, a
receber calçamento nas suas ruas centrais. Data desse período a colocação de
trilhos para bondes, a criação do Passeio Público e, a determinação em forma de lei
que, nas ruas XV de Novembro, rua Barão do Rio Branco e na praça Tiradentes,
fossem permitidas somente construções de alvenaria.
Ocorre a ocupação dos bairros Batel e Alto da Glória pelos “Barões do Mate”,
com as construções de casarões de alvenaria inspirados em castelos europeus. Nas
regiões circunvizinhas ao Batel, correspondentes aos atuais bairros do Portão e
Rebouças, estabeleceram-se fábricas e residências dos operários.
O setor administrativo da cidade ficou concentrado à rua Barão do Rio Branco.
A Prefeitura foi instalada no palacete construído na atual Praça Generoso Marques; o
Palácio do Congresso, no casarão ocupado hoje pela Câmara Municipal; o Palácio
do Governo, onde está implantado o Museu da Imagem e do Som; a Estação
Ferroviária na praça Eufrásio Correia, hoje Estação Plaza e, a Estação de Bondes,
situada onde é hoje a Slavieiro Veículos.
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Mapa 32: Evolução da ocupação humana no município de Curitiba, de 1654 a 2000 (Extraído de
IPPUC: www.ippuc.org.br)

Apresentando crescimento populacional e industrial, a partir da década de
1980 Curitiba adquiriu caráter de metrópole e, apesar de contar com planejamento
urbano e estrutura administrativa condizente, enfrenta problemas que são inerentes
aos grandes centros, como aumento demográfico, poluição, enchentes, disposição
de resíduos sólidos, saneamento, ocupação irregular de áreas indevidas como
encostas e fundos de vales, etc. (Mapa 32)
As transformações oriundas do desenvolvimento urbano implicam em
alterações também no subsolo, onde se encontram os sítios arqueológicos. Visando
299

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

a sua preservação, é de primordial importância o estabelecimento de diretrizes que
norteiem as posturas que deverão ser assumidas pelo Município em questões que
envolvam a ocupação do espaço territorial e suas alterações, para a preservação da
história pretérita da cidade.
As Pesquisas Arqueológicas
Referências antigas a sítios ou peças arqueológicas no município de Curitiba e
sua região metropolitana são escassas. Telemaco Borba (1908:130), informou que
"... nos municípios de Piraquara, S.José dos Pinhaes,..., Coritiba, Campo Largo, ...,
existem em abundancia as covas...; nellas e em suas proximidades encontram-se:
panellas de argila e pedaços destas; machados de pedra polida; pontas de flechas
de quartzo lascado; um ou outro tembetá de cristal de rocha rarissimo, mós, de pedra
polida para pilão ou almofariz.".
Segundo o mesmo autor, "No logar denominado - Boqueirão - á margem da
estrada da Graciosa, entre os ribeiros Cangoeri... e Timbu, existiam em nosso tempo
de menino, duas destas covas; diziam os velhos d'aquelle tempo, que taes covas
tinham servido para moradas de bugres ou para depositos de guardar pinhões." (p.
127).
Romário Martins, ao catalogar as peças da Seção de Arqueologia do Museu
Paranaense, citou "machados de pedra polida, procedentes do município de
Araucária" e "almofariz em forma de coco ... encontrado numa excavação feita em
rua da cidade de S. José dos Pinhais." (1925:22).
Registros de encontros ocasionais de peças relacionadas a ocupações
indígenas e históricas, no entanto, ocorreram. Em 1955, artefatos de pedra foram
localizados por funcionários da prefeitura municipal na rua Júlia Wanderley (bairro
Mercês). Na década de 1960, na Rua Marechal Deodoro, pilão de pedra foi
encontrado próximo ao edifício da Receita Federal, quando se realizavam trabalhos
para seu alargamento. Na rua XV de Novembro, na mesma ocasião, foi registrada
uma mão de pilão. A ocorrência dos dois artefatos e sua proximidade indicam a
existência de um sítio arqueológico entre as duas ruas e sob as edificações,
calçadas e asfalto.
Em 1965, remanescentes construtivos foram encontrados por ocasião das
obras realizadas na rua XV de Novembro, nas proximidades da rua Ébano Pereira.
Correspondiam aos restos de uma ponte em alvenaria de pedra sobre o rio Ivo, que
teve sua construção iniciada em 1871, substituindo outra mais antiga, em madeira.
Alicerces de habitações antigas foram observados também, em 1985, quando
da realização das obras de escavação de leito de rua e da implantação do calçadão
em frente à Catedral Basílica.
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“...vestígios de antigas construções visualizados no trecho de ligação da rua
Cruz Machado com a travessa Tobias de Macedo, junto a praça Tiradentes (CMHYZ,
1995). Recentemente, constatou-se a presença de cerâmica indígena e neobrasileira
ao lado do parque Tingui, cerâmicas e ossadas humanas procedentes da praça
Tiradentes (quando da abertura de valas para a passagem de cabos de uma rede
elétrica de alta tensão) e, de fragmentos de louça, vidros, ferraduras, lajotas e tijolos
antigos, recolhidos por operários, na abertura de um chafariz atrás do Museu
Paranaense. Para a Região Metropolitana, achados semelhantes, como lâminas de
machado, pilões, almofariz e virote de pedra polida, raspadores e pontas de flecha e
lança de pedra lascada, fragmentos cerâmicos, entre outros, foram encontrados nos
Municípios de Araucária, São José do Pinhais, Piraquara, Campo Largo, Tijucas do
Sul, Mandirituba, Balsa Nova, Cerro Azul e Campo Magro, fornecendo elementos
importantes sobre o potencial arqueológico da região. Cabe citar, ainda, a existência
de ruínas, passíveis de intervenções arqueológicas, como as de São Francisco, no
Largo da Ordem, ruínas de alvenaria próximo ao parque Barigüi (junto à secretaria
Municipal do Meio Ambiente), da antiga igreja de Campo Magro, antigo engenho no
Bairro São Lourenço, etc. Inúmeros outros achados e ruínas devem existir, mas que
não foram identificados ou comunicados, seja por falta de conhecimento do que
representam, ou a quem recorrer.” (CHMYZ; BROCHIER: 2004:46)
Em 1996, na área central da cidade, durante as obras para instalação da
Arcada do Pelourinho e do Chafariz da Maria Lata D’água, no Largo José Borges de
Macedo, foi exposto grande quantidade de material cerâmico. Esse espaço foi
ocupado pelo prédio da cadeia e Câmara de Curitiba, construído no início do século
XVIII. Nele também podem estar os restos do pelourinho do século XVII.
Em 1999, fragmentos de cerâmicas antigas, porcelanas e vidros foram
coletados junto a um barranco em uma construção na rua Dr. Muricy. Situada nas
proximidades do relógio das Flores, a edificação antiga, pertencente à família
Schaeffer, fôra preservada, mas o solo mostrava -se completamente revolvido. Nesse
ano, ainda, escavações realizadas em frente à Catedral Basílica para instalação de
cabos de alta tensão, expuseram espessa camada arqueológica contendo restos de
louças e cerâmica artesanal. Na rua José Bonifácio, ao lado da Catedral, esqueletos
humanos foram registrados. Os ossos, desarticulados e partidos foram recolocados
na vala e, devem estar relacionados aos enterros praticados no espaço da antiga
Matriz.
Aliados aos achados fortuitos, as informações orais remetem também para
locais com presença de vestígios histórico-arqueológicos, a antigas fazendas e
caminhos, assim como a denominações e paisagens existentes anteriormente ao
desenvolvimento urbano. Relatos de moradores do bairro Mercês (BRUNETTI;
BOSCHILIA, 1985) citam a presença de negros alforriados, caboclos e índios na
região. Segundo Júlio Mann:
“Perto da chácara da minha família havia uma povoação indígena. é, bom,
mas não posso falar dos índios, mas vestígios foram achados, muitos vestígios ali,
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né. O seu Rubens Meister quando fez a casa dele encontrou utensílios deles, e
outros vizinhos ali também encontraram utensílios parece, e um esteve em São
Paulo. Eu aqui não vi. Não, eu vi assim uns bonequinhos, agora eu vinculo estes
bonequinhos pela Casa do Índio em São Paulo, eu fui lá em ... aqui já no Cazinguá,
eu fui lá visitar a minha filha e fui visitar a Casa do Índio e vi que lá eles tinham
bastantes destes bonequinhos”.
No perímetro urbano de Curitiba, a primeira pesquisa arqueológica pontual foi
realizada em 1964. Abrangeu um sítio relacionado ao período histórico encontrado
na margem esquerda do rio Bacacheri, no Bairro Alto. O sítio foi registrado com a
sigla PR CT 01: Rio Bacacheri. As evidências arqueológicas ocupavam o topo e a
encosta do terreno voltada para o rio. O local mostrava perturbações decorrentes da
ocupação atual.

Figura 10. Recipiente cerâmico procedente do sítio PR CT 01: Rio
Bacacheri.

Nele foram coletados fragmentos de recipientes cerâmicos confeccionados
artesanalmente, com acabamento superficial simples, engobados com tinta
vermelha, ungulados, corrugados e escovados. A forma carenada de uma vasilha
que pôde ser reconstituída possibilitou a observação do uso de técnicas indígenas na
sua confecção, associada à européia, com a presença da base plana (Fig. 10).
Objetos modelados, indicando a interferência européia, como uma asa fixada
ao corpo do recipiente, fragmento de uma tampa circular plana com incisões
intermitentes na margem e, cachimbos angulares foram também registrados. Entre
os cachimbos, três tinham acabamento simples, mas em dois havia decoração em
alto-relevo, em forma de gomos, na haste de aspiração e no fornilho,
respectivamente (Fig. 11, a-c). A quarta peça mostrava incisões semicirculares e
circulares em toda a superfície, além de uma representação bem ao estilo ocidental
de um coração. Na extremidade proximal apresentava gomos em alto-relevo. É o
único cachimbo com perfuração na base saliente. Deveria ser transportado preso ao
pescoço (Fig. 11, d).
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Figura 11. Fragmentos de cachimbos
angulares recuperados no sítio PR
CT 01: Rio Bacacheri. a, com acabamento simples; b -c, decorados em
alto-relevo; d, decorado em altorelevo e incisões.

Estatueta antropomorfa correspondente a uma cabeça com os traços
fisionômicos delineados através de incisões também faz parte do acervo (Fig. 12).

Figura 12. Fragmento de estatueta
antropomorfa do sítio PR CT 01: Rio Bacacheri.

Este sítio possivelmente está relacionado a uma habitação do início da
povoação de Curitiba. Aventa -se a hipótese, inclusive, que corresponda ao primeiro
núcleo povoador do município em contraposição ao local indicado pelos
historiadores, situado no Atuba. Abordagens arqueológicas nele executadas em 1987
nada evidenciaram. A localização da Vilinha, assim como de outros Arraiais
poderiam ser estabelecidas através de trabalhos arqueológicos.
Pesquisas arqueológicas sistemáticas vêm sendo realizadas no município de
Curitiba e em sua região metropolitana desde a segunda metade do século XX,
quando da implantação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, em
1966.
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Tornaram-se mais intensivas a partir da década de 1980, com a execução de
Projetos de Salvamento Arqueológico nas áreas impactadas pela Barragem do rio
Passaúna (1985/86), nas obras rodoviárias do Contorno Leste (1996), nas áreas
destinadas à instalação das Montadoras de automóveis Renault (1996) e Audi
(1997), nas áreas de implementação da nova pista do Aeroporto Afonso Pena
(1999), nas obras rodoviárias do Contorno Norte (2000), na área destinada para o
Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Curitiba, em Mandirituba (2003). Foram
abordadas, ainda as áreas impactadas pela construção da barragem do rio Irai.
A partir de 2000, trabalhos de acompanhamento e salvamento arqueológico
foram realizados na área central de Curitiba, quando da abertura de valas para
colocação de cabos ópticos, rede elétrica e rede de esgoto (2002), ao lado da Igreja
da Ordem, com a construção do Cenáculo dos Adoradores (2003) e na área do atual
Centro Juvenil de Artes Plásticas (2005).
Atualmente são desenvolvidas atividades de monitoramento nas áreas direta e
indiretamente impactadas pela implantação do Eixo Metropolitano de Curitiba e na
praça Generoso Marques, junto ao Palacete anteriormente ocupado pela Prefeitura
Municipal e que recebe obras de reforma e restauro.
Os Projetos e os trabalhos pontuais executados, tanto no município de
Curitiba como em sua região metropolitana, quase todos sob a responsabilidade do
Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná,
evidenciaram sua densa ocupação, anteriormente à ocupação européia.
Na Região Metropolitana (Mapa 33), ocupações de grupos indígenas préceramistas da tradição Umbu foram registradas. Estão representadas pelos sítios PR
CT 35, PR CT 59, PR CT 61 e PR CT 65 em São José dos Pinhais, PR CT 43, PR
CT 46 e PR CT 48 nas regiões do rio Passaúna, Araucária e Campo Largo, PR RB 4
em Campo Largo e PR CT 55 em Piraquara. Vestígios de sua passagem ou de
acampamentos provisórios também foram constatados e correspondem aos indícios
PR CT L-1, PR CT L-2, PR CT L-3, PR CT L -4 e PR CT L-5 em São José dos Pinhais
e PR CT L-10 em Almirante Tamandaré.
Sítios vinculados a grupos ceramistas pertencentes à tradição Itararé foram
encontrados pelo PRONAPA, entre os Municípios de Contenda e Palmeira, no vale
do rio Iguaçu, correspondendo ao PR CT 2, PR CT 13, PR CT 24 e PR CT 32.
Posteriormente, outros foram registrados ao lado do rio Passaúna: PR CT 52 (em
Araucária) e PR CT 53 (em Campo Largo) e, ao lado do rio Açungui, no Município de
Rio Branco do Sul: PR RB 1.
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Mapa 33: Sítios e indícios arqueológicos localizados na Região Metropolitana de Curitiba.

Mais recentemente, foram registrados na área da montadora Renault, no
Município de São José dos Pinhais: PR CT 63, PR CT 64, PR CT 66 e PR CT 67; em
Almirante Tamandaré, em área cortada pelo Contorno Norte de Curitiba: PR CT 83.
Resultante do projeto de salvamento executado na área impactada pelo Contorno
Leste de Curitiba foram cadastrados os sítios: PR CT 57 no Município de Quatro
Barras e PR CT 60 em São José dos Pinhais. No Município de Mandirituba, na área
destinada ao Aterro Sanitário, as abordagens resultaram no registro dos sítios PR CT
90, PR CT 93, PR CT 94 e PR CT 96.
Vestígios de permanências rápidas ou passagens desses grupos foram
atestadas através do registro dos pontos com indícios esparsos cadastrados como:
PR CT L-6, PR CT L-7, PR CT L-8, PR CT L -9, PR CT L-11, PR CT L-12, PR CT C-2,
PR CT C-3, PR CT C-8, PR CT C-9, PR CT C-10, PR CT C-23, PR CT C-25, PR CT
C-26, PR CT C-27, PR CT C-30, PR CT C-31, PR CT C-32, PR CT C-33, PR CT C34, PR CT C-35, PR CT C-36 e PR CT C-41.
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A tradição ceramista Tupiguarani também está presente na região
metropolitana de Curitiba. Foram registrados na área da Barragem do Passaúna,
correspondendo aos sítios PR CT 42, PR CT 50, PR CT 51 e PR CT 54. No
Município de Quatro Barras foi localizado o sítio PR CT 58 e, o indício cerâmico PR
CT C-1.
Os estudos para constatação da existência de patrimônio arqueológico
realizados em 1999 na área pretendida para ampliação do Aeroporto Afonso Pena,
em São José dos Pinhais, evidenciaram artefatos líticos relacionados à tradição préceramista Umbu em dois pontos. Em um deles, fragmento cerâmico da tradição
Tupiguarani também foi localizado, indicando reocupação do espaço por esse grupo
em período posterior. Em outros dois locais, os vestígios estavam relacionados a
ocupações mais recentes, de Neobrasileiros.
Em todos os trabalhos executados evidenciou-se o mesmo padrão de
assentamento para os grupos tribais, que inclui sítios-habitação, sítios-acampamento
e locais com raros e esparsos indícios.
Os primeiros abrangem áreas maiores, que comportariam várias habitações e
poderiam ser interpretados como locais de permanência mais duradoura por maior
número de pessoas. Os sítios-acampamento são menores, indicando ocupação de
uma ou duas habitações. Revelando permanência mais curta por menor número de
pessoas, estaria relacionado a atividades de exploração temporária dos espaços,
como caça, coleta, pesca, horticultura. Encontros isolados de artefatos ou
fragmentos cerâmicos indicariam o terceiro tipo de depósito arqueológico,
evidenciando paradas curtas ligadas às atividades exploratórias, inclusive de
matéria-prima.
Nos assentamentos relacionados à ocupação Neobrasileira, constituídos por
pequenos grupos familiares, observa-se que em sua indústria cerâmica, se mantém
a confecção de recipientes com técnicas indígenas ou africanas, mas com
adaptações e influências européias, principalmente com a adoção de bases planas
em pedestal em detrimento das bases tradicionalmente convexas ou levemente
planas, a aplicação de asas e alças modeladas e aplicadas à superfície das vasilhas.
A decoração plástica dos vasilhames também sofre alterações, ocorrendo peças com
utilização de técnicas mistas ao lado de recipientes caracteristicamente indígenas. A
miscigenação com o africano trouxe a presença de vasilhas com bases perfuradas
para a preparação de cuscuz junto à tralha doméstica, uma vez que era prato típico
de sua alimentação.
Vinculados a essas ocupações, na região metropolitana de Curitiba, foram
registrados os sítios PR CT 41, PR CT 44, PR CT 45, PR CT 47 e PR CT 49 na
região da Barragem do Passaúna. Na área das montadoras Renault e Audi, os sítios
PR CT 62, PR CT 68 e PR CT 69 e os indícios PR CT C-4, PR CT C-5, PR CT C-11,
PR CT C-12, PR CT C-13 e PR CT C-14. No espaço do condomínio residencial
Alphaville, o sítio PR CT 80 e os indícios PR CT C-19 e PR CT C-20. Na área do
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Contorno Norte, o sítio PR CT 84 e os indícios PR CT C-24, PR CT C-28 e PR CT C29. Os trabalhos realizados no Município de Mandirituba resultaram no registro dos
sítios PR CT 85, PR CT 86, PR CT 87, PR CT 88, PR CT 89, PR CT 91, PR CT 92 e
PR CT 95 e, dos indícios PR CT C-38, PR CT C-39, PR CT C-40, PR CT C-42 e PR
CT C-43.
Destaca-se, entre os sítios registrados, o PR CT 62: Represa Seca.
Localizado na área da montadora Renault, no Município de São José dos Pinhais, ao
lado de um caminho, encerrava o material cerâmico neobrasileiro mais antigo
detectado no primeiro planalto. Estava associado com fragmentos de louça faiança
portuguesa, provavelmente do século XVII (COSJP-CEPA-FUNPAR, 1997).
Nos fragmentos de recipientes cerâmicos coletados neste sítio a tecnologia
indígena Tupiguarani era muito marcante. A ocorrência de bases de recipientes em
pedestal e dos fragmentos de faiança, esclareceram a sua filiação Neobrasileira.
No espaço da habitação, assinalado por adensamento de traços
arqueológicos, em uma área com pouco mais de 60m², foram encontrados pedaços
de faiança e de mão-de-pilão de pedra; em nenhuma parte do sítio ocorreram
vestígios de telhas.
Nos estabelecimentos desse novo elemento povoador, se observa uma
periodização: inicialmente as casas seriam cobertas com sapé e seu acervo pode
incorporar também louça faiança, vidros, peças metálicas como facas e armas de
fogo, juntamente com a cerâmica artesanal que é predominante e de tipologia
variada. Em período posterior ocorrem telhas goivas, junto a um acervo constituído
por cerâmica confeccionada domesticamente e industrializada, além da louça
porcelana, frascos de vidros e peças de metal. A produção da cerâmica local diminui
e se observa, também, uma simplificação tipológica. Cronologicamente, a
substituição das telhas goivas por telhas francesas e/ou alemãs nos assentamentos
e, da cerâmica doméstica pela industrial, indica o último estágio relacionado a ela.
Há, ainda diversificação de objetos de vidro, inclusive os planos de janela e de metal,
especialmente pregos.
Seus acervos abrigam importantes informações sobre os vários momentos de
ocupação do município de Curitiba e da região metropolitana, abrangendo desde o
contato inicial dos indígenas com os europeus e africanos até o começo do século
XX.
Diretamente no Município de Curitiba (Mapa 34), o primeiro trabalho de
pesquisa arqueológica em sítio histórico foi realizado em 1964, no sítio PR CT 01:
Rio Bacacheri, como já referido.
Em 1975, novas evidências de cerâmica neobrasileira com a mesma tipologia e
morfologia do anterior, foram encontradas no Bairro de Umbará, ao lado do rio
Iguaçu em área pertencente à olaria de Onório Pelanda. O sítio cadastrado como PR
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CT 39: Olaria Pelanda-3 situava-se no topo da primeira elevação do terreno, após a
extensa várzea da margem esquerda do rio. Na encosta havia material relacionado
aos índios Jê (tradição Itararé) e, no início da mesma encosta, em terreno argiloso,
constatou-se uma ocupação de índios caçadores-coletores com pontas de flechas
(tradição Umbu).
Dez anos mais tarde, entre dezembro de 1985 e janeiro de 1986, pesquisas
aconteceram no trecho do rio Passaúna, que seria represado para instalação de
estação de tratamento de água. No espaço de Curitiba foram registrados os sítios PR
CT 41: Sanga e PR CT 42: Pinheiro, este ligado à tradição Tupiguarani e aquele à
Neobrasileira (CHMYZ; CHMYZ; SGANZERLA, 1986:35).
A intenção da Prefeitura Municipal de Curitiba em implantar o Parque Histórico
de Curitiba no espaço do rio Atuba, indicado por Júlio E. MOREIRA (1972:65) como
sede da Vilinha, desencadeou a realização de pesquisas arqueológicas no ponto
indicado. Negociações foram mantidas entre o CEPA/UFPR entre 1985/86 e, o
Projeto executado entre 1986/87 no espaço definido para o Parque pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, situado ao lado da avenida
Marginal e do canal de retificação do rio Atuba, no final da rua Marco Polo, e o
meandro semicircular formado pelo antigo curso fluvial. Com 22.620m² e altitudes
variando de 881,5 a 885m, a área apresentava -se muito perturbada por obras de
canalização e exploração de argila.
“Conforme o depoimento de Natálio Ribeiro, morador antigo do lugar, na
década de 50 a mata existente foi derrubada e a argila começou a ser removida pela
olaria de Humberto Scarpa. A camada de terra superficial fora retirada com trator. A
extração de argila prolongou-se até 1963. Nas fotografias aéreas publicadas por Julio
Moreira verifica-se, na de 1953, que o curso do rio Atuba ainda era normal, com larga
mata ciliar. Na de 1965 o canal de retificação já estava presente, o meandro residual
mostrava estreita mata ciliar e, no espaço interno, notavam-se os longos sulcos
paralelos causados pela exploração de argila. (CHMYZ, 2003:69)
O morador informou, inclusive, que abriu seis poços de água na área, os quais
atingiram 6m de profundidade, encontrando somente nós de pinheiros, e folhas
secas.
Os trabalhos de arqueologia realizados neste espaço não evidenciaram
nenhum traço de ocupação pré-histórica ou histórica.
Observou-se, também, que o terreno era baixo, de várzea, e sujeito a
enchentes no passado, o que representaria empecilho à instalação de
assentamentos humanos. A dúvida em relação à primeira instalação da Vilinha não
foi esclarecida e demanda novas abordagens, uma vez que o sítio PR CT 01,
localizado no outro lado da colina delimitada pelos rios Atuba e Bacacheri pode a ela
estar relacionado.
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As proposições de Júlio Moreira, no entanto, não foram invalidadas. As
alterações sofridas com a extração de argila podem ter ocasionado a destruição da
camada de ocupação com a remoção das evidências arqueológicas referentes à
Vilinha. A ocorrência da margem do rio Bacacheri poderia indicar uma ocupação
próxima à Vilinha, assim como outras também devem ter se instalado na mesma
época ou logo depois em pontos mais distantes.
A implantação de obras rodoviárias objetivando o desvio do trânsito de
caminhões pela periferia de Curitiba possibilitou a execução, entre os anos de 2000 e
2001, de Projeto de Salvamento Arqueológico junto à área afetada pela implantação
do Contorno Norte. Atingindo espaços compreendidos entre as regiões sul de
Almirante Tamandaré e norte de Curitiba, representada pelo bairro de Santa
Felicidade, as pesquisas realizadas resultaram na localização de 7 sítios
arqueológicos em Curitiba. Entre eles, 5 estavam relacionados à tradição ceramista
Itararé: PR CT 73, PR CT 75, PR CT 77, PR CT 81 e PR CT 82 e 2, à tradição
Neobrasileira: PR CT 74 e PR CT 76. Foram constatados, ainda, 7 pontos com
indícios de ocupação temporária: um foi vinculado à tradição pré-ceramista Umbu
(PR CT L-13), 3 à tradição Itararé (PR CT L-14, PR CT L-15 e PR CT C-37), e 3 à
tradição Neobrasileira (PR CT C-17, PR CT C-21, PR CT C-22).
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Mapa 34: Sítios e indícios arqueológicos localizados no Município de Curitiba.
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A região central de Curitiba, nesse período, também passava por obras de
infra-estrutura, com a instalação subterrânea de cabos de fibra ótica em torno da
praça Tiradentes. A abertura das va las passaram a ser monitoradas por iniciativa de
pesquisadores do CEPA/UFPR. A obra tinha diversas frentes de trabalho e, a
colocação dos cabos era realizada em trechos curtos, sendo imediatamente
tampada. O acompanhamento, por parte dos pesquisadores, não pode ser efetuado
em toda a extensão da obra, mas mesmo assim foi possível captar, em 12 pontos,
indícios de ocupação antiga (Figura 13).

Figura 13. Localização de
indícios arqueológicos ao
longo da cana- lização de
cabos de fibra óptica no Setor
Histórico de Curitiba.

Nesses pontos foram recolhidas poucas evidências, pois o solo que as
envolvia encontrava-se revolvido pelas obras. No ponto 7, no entanto, situado na
Travessa Nestor de Castro, quase na esquina da rua Barão do Serro Azul a
construção de uma caixa de interligação e a abertura da vala para colocação dos
cabos perturbou uma espessa camada arqueológica. As evidências deslocadas
encontravam-se ao lado, junto à terra removida.
“Uma escavação estratigráfica foi praticada entre a vala interrompida e o
entorno da caixa. Restos da camada arqueológica foram constatados entre 20 e
40cm de profundidade, em meio à terra preta. Grande parte da área escavada
encontrava-se alterada por intervenções anteriores; algumas eram bem antigas,
tendo-se em vista a presença de tubos de ferro fundido, alinhados ao lado do meio
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fio. Buracos preenchidos com solos diferentes e misturados com resíduos de
demolições, também atestavam a perturbação do local.
As porções intactas, porém, foram valiosas para o registro arqueológico. Foi
possível a remoção das evidências através de camadas estratigráficas e, a sua
topografia.” (CHMYZ, 2003: 71-72)
As coletas efetuadas na terra revolvida pelos operários e as resultantes da
escavação possibilitaram o resgate de peças relacionadas a utensílios de copa e
cozinha, como vasilhas de cerâmica neobrasileira, louças faiança e porcelana; a
recipientes para líquidos, bebidas, medicamentos e perfumaria e à alimentação,
representados por fragmentos de osso de animais domésticos (bovinos, ovinos e
galináceos).
Material construtivo também foi coletado. Correspondia a telhas goivas e
alemãs, tijolos maciços, reboco de parede, pregos de secção circular e quadrangular,
vidros planos de janela, etc.
De acordo com CHMYZ (2003:72), a análise “dos fragmentos de recipientes
cerâmicos artesanais revelou detalhes de tempero de pasta, forma e decorações que
apontam para a produção indígena. Cerâmicas com essas características foram
detectadas em outros pontos das valas abertas no lado oeste da Praça Tiradentes
(pontos 9, 10, 11 e 12 da Figura 9). Estas pistas poderiam indicar a existência, no
flanco leste do Alto do São Francisco, de um assentamento indígena.”
As obras para melhoramento da infra-estrutura na parte central da cidade
continuaram em 2002, com a abertura de valas para instalação de fios telefônicos,
rede elétrica e esgoto ao longo da rua Barão do Serro Azul e avenida Cândido de
Abreu.
Foi constatado, por pesquisadores do CEPA/UFPR, no passeio da primeira
via, quase na esquina da rua Treze de Maio, que material arqueológico concentrado
havia sido perturbado durante a abertura de uma caixa. Um projeto de salvamento foi
então estruturado para o acompanhamento das obras da TELEPAR e das demais
empresas.
“O espaço da rua Barão do Serro Azul foi escavado e revelou um bolsão de
material até 1,28cm de profundidade. Esse local, em parte, já havia sido perturbado
em 2000, quando a Netstream Telecomunicações Ltda. instalou seus cabos de fibra
óptica.
No bolsão, os objetos foram depositados seqüencialmente, pois formavam
camadas separadas por estratos de solo transportado pela chuva. Essa
concentração possibilitou a restauração, em laboratório, de várias peças relativas à
ocupação de Curitiba no século XIX “. (CHMYZ, 2003:73) (Figs. 14, 15, 16 e 17)
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Figura 14. Prato em faiança fina, padrão
Willow azul do séc. XIX. O cunho na ase
indica a sua procedência e o importador
brasileiro: WARRANTED ORIGINAL
STAFFORDSHIRE - IM&S - ENGLAND ESTEVÃO BUSH & Cia. - RIO DE
JANEIRO.

Figura 15. Penico com tampa em louça faiança fina. Fabricado na
Inglaterra no séc. XIX.

Em diversos pontos afetados pelas obras, indícios arqueológicos foram
detectados, com a evidenciação de restos de edificações antigas, assinaladas por
alicerces de pedra, fragmentos de revestimento de parede com várias camadas de
pinturas e tijoleiras de calçamentos e canteiros.

Figura 16. Vaso em louça faiança fina do séc.
XIX produzido na Holanda. Tem cunho
"Davenport", com âncora.
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Figura 17. Recipientes em louça grés do séc. XIX.
a, tinteiro; b -c, garrafas para bebida fermentada. A
garrafa c tem o cunho "...AMBE... POTTERY
LONDON".

As obras da SANEPAR restringiram-se ao leito da avenida Cândido de Abreu,
desde a Praça 19 de Dezembro até o Palácio Iguaçu. As valas, com 3m de
profundidade atravessaram a extensa várzea do rio Belém, revelando a antiga
paisagem nos perfis dos barrancos, posteriormente aterrada para o asfaltamento e
novas edificações.
Os monitoramentos efetuados na margem direita do rio Belém, em trecho de
várzea resultaram na constatação de montículos de objetos nela descartados,
provavelmente representando lixo depositado pela população curitibana. Esses
indícios e, outros, encontrados em vários pontos da obra, referiam-se à segunda
metade do século XIX e ao XX.
Em 2003, estudos pontuais foram realizados no lote urbano situado na rua
Mateus Leme nº 39, em pleno Setor Histórico. No local, próximo à Igreja da Ordem, a
Mitra da Arquidiocese de Curitiba construiu o Cenáculo dos Adoradores do
Santíssimo Sacramento.
Nesse espaço, as edificações existentes foram demolidas e, antes do início
das obras do Cenáculo, o espaço foi submetido a uma perícia arqueológica, que
resultou na evidenciação de fragmentos de telhas, cerâmica, louça, vidro, etc.,
calçamentos de pedras irregulares e fundações de antigas construções.
Tendo em vista o resultado da vistoria executada, recomendações para a
realização do resgate desse patrimônio arqueológico histórico foram efetuadas e
acatadas pela Comissão Central de Construção do Cenáculo, a qual solicitou ao
CEPA/UFPR a estruturação de um projeto de salvamento para a área.

314

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Os trabalhos efetuados possibilitaram a exposição de alicerces de antigas
edificações, calçamentos de pedra e tijolo, canalizações e evidenciaram o
assentamento de novas estruturas habitacionais sobre as antigas, inclusive vestígios
de construção com técnica de taipa de pilão.
Cortes-estratigráficos também foram realizados nos espaços não perturbados,
revelando indícios de ocupação até 60cm de profundidade, inclusive sob os alicerces
antigos. Algumas peças coletadas apontam para o século XVIII.
Foram obtidas, ainda, peças referenciais à primeira metade do século XX e
século XIX.
Novas abordagens no setor histórico de Curitiba foram executadas em 2005,
no lote urbano com indicação fiscal nº 11.036.020, situado na rua Mateus Leme nº
56, onde hoje se encontra o Centro Juvenil de Artes Plásticas.
Pela sua localização no núcleo urbano primitivo da cidade, serviços de
avaliação do potencial arqueológico foram previamente realizados, de acordo com
autorização fornecida pela 10ª Superintendência do IPHAN.
Os resultados da perícia arqueológica realizada indicaram necessidade da
implementação de um projeto de Salvamento Arqueológico.
O Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas foi, então, contatado pelo
Setor de Arqueologia da Coordenadoria do Patrimônio Cultural da SEEC para
elaborar e executar o Resgate Arqueológico da área em questão. Pesquisas
históricas evidenciaram que o espaço pretendido para a construção do Centro
Juvenil de Artes Plásticas encontra-se ligado à construção e ocupação da Igreja da
Ordem Terceira de São Francisco das Chagas (1737) e seus anexos (Convento,
1752).
Os trabalhos efetuados na área expuseram restos de elementos estruturais de
construção, assim como possibilitaram o resgate de inúmeras peças relacionadas às
atividades domésticas, abrangendo um espaço temporal compreendido entre os
séculos XVIII e XX.

Foto 7. Vista geral da área da pesquisa, na rua
Mateus Leme nº 56.
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As ocupações mais recentes do local remeteram ao século XX e, puderam ser
separadas em dois momentos: um, correspondente à segunda metade, estava
representado por estacas de concreto, canos de PVC, caixas para captação de
águas pluviais, restos de plásticos, pregos modernos, fragmentos de vidros planos,
tijolos com furos e telhas francesas. O outro período de ocupação estava ligado à
primeira metade do século XX e compreendeu restos estruturais de paredes de
habitação compostos por blocos de rocha, tijolos maciços e argamassa de cal e,
antigas demarcações de canteiros retangulares limitados por fileiras de tijolos
maciços e ladeados por piso de cimento. Fragmentos de manilhas de cerâmica
vidrada, tijolos maciços, telhas francesas, alemãs e goivas modernas, vidros planos e
translúcidos, de janelas, metais oxidados comumente relativos a pregos circulares e
ossos de bovinos e galináceos também foram a ele vinculados. Depósito constituído
por restos de materiais construtivos representados por fragmentos de telhas alemãs
(predominantes), goivas modernas e francesas, tijolos com furos, pedras, vidros
planos e restos de caliça, também foi a ele relacionado.
Considerando-se a temporalidade da ocupação do espaço em pauta, relativo a
estruturas construtivas do século XIX, somente bases de paredes constituídas por
argamassa de cal e pedras pequenas foram constatadas.

Foto 8. Delimitação e registro da estratigrafia do
depósito de lixo do séc. XVIII.

Em relação à tralha doméstica, depósito com material diversificado foi
encontrado. Em seu interior e, assim como em toda a área estudada, havia
fragmentos de telhas goivas e alemãs (telhas francesas foram raras), tijolos maciços,
pedras e caliça. Evidências relacionadas à copa e cozinha, como louças faiança,
faiança fina, porcelanas portuguesas, inglesas, francesas e holandesas e, outras,
igualmente industrializadas foram predominantes. Numerosos ossos de animais
domésticos (bovinos, ovinos e galináceos) e silvestres (suíd eos e cervídeos), assim
como fragmentos de vidros planos de janelas, de garrafas e frascos para bebidas
fermentadas e/ou destiladas, perfumaria e medicamentos também ocorreram.
Completaram o acervo metais bastante oxidados, modelagens decorativas de parede
e, restos de argamassa de sambaqui, estes provavelmente originários dos arredores,
pois não foram constatados em nenhum outro ponto da área estudada.
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Foto 9. Marcas de fábricas inglesas e holandesas nas
louças do séc. XIX.

Relacionados à indumentária e higiene, foram obtidos botões de ossos, pentes
e escovas dentais de ossos e fivelas metálicas.
O registro de tinteiros de louça grês e lousas e estiletes de ardósia inferem o
conhecimento da leitura e escrita pelos seus moradores.
Cápsulas deflagradas de fuzil e cápsulas não deflagradas de pistola tipo
Lefaucheux apontam para o momento da revolução federalista vivenciado pela
Cidade (1893-5).
Ocupação relativa ao século XVIII foi constatada através da presença de um
depósito, representado por uma lixeira doméstica de unidade residencial.

Foto 10. Faiança portuguesa procedente da estrutura relacionada
ao séc. XVIII. A peça mede 20cm de diâmetro.

O acervo recolhido na área era formado, predominantemente, por fragmentos
de recipientes de cerâmica neobrasileira, cerâmica vidrada e fragmentos de louça
faiança portuguesa, além de inúmeros pedaços de telhas goivas. Compunham-no,
ainda, apesar de menos numerosos, fragmentos de vidros de frascos, mica, pregos
de secção quadrangular e restos alimentares representados por fragmentos ósseos
de bovinos, galináceos e pássaros, muitos deles carbonizados. Os fragmentos de
placas de mica sugerem maior poder aquisitivo dos moradores, pois utilizada como
vidro de janelas, era importada e de alto custo .
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Foto 11. Recipiente cerâmico neobrasileiro
encontrado na estrutura ligada ao séc. XVIII. A
peça, parcialmente restaurada, mede 24cm de
diâmetro.

Os trabalhos realizados no centro histórico de Curitiba revelam que, apesar de
não conservar restos arquitetônicos de seus primórdios, em seu subsolo ainda
permanecem vestígios de seu passado que podem ser resgatados através da
execução de estudos de natureza arqueológica. Os resíduos de fundações de
edificações, calçamentos e, outros, de natureza construtiva aliados a objetos de uso
doméstico e restos alimentares permitem a reconstrução do cotidiano dos seus
moradores e fornecem, também, elementos que possibilitam a interpretação de suas
atividades econômicas e sociais.
No corrente ano, trabalhos arqueológicos estão sendo desenvolvidos junto ao
palacete situado na praça Generoso Marques, com o monitoramento das obras de
restauração que estão sendo executadas.
Sob os auspícios da Prefeitura Municipal, Projeto para Constatação e
Resgate do Patrimônio Arqueológico localizado na área a ser impactada pelo
Eixo Metropolitano de Transporte da Cidade de Curitiba está em andamento. A
obra, com uma extensão de 20km lineares, atinge os espaços compreendidos
entre as regiões do Atuba e Pinheirinho.
Sob a responsabilidade do CEPA/UFPR, estão sendo monitoradas as áreas
consideradas diretamente afetadas pela obra (ADA), áreas de influência direta do
empreendimento (AID) e áreas de influência indireta da obra (AII).
Foram definidas, entre as primeiras, aquelas ati ngidas pelas obras através de
operações de limpeza da cobertura vegetal ou retirada de camadas superficiais do
solo, implantação do canteiro de obras e infra-estrutura, terraplenagens (envolvendo
escavação, depósito e compactação de terras, áreas de empréstimo e bota fora),
obras de drenagem (valetas, drenos, bueiros) e locais afetados pela movimentação
de maquinário e pessoal. Abrange, ainda, uma faixa lateral da BR 476 e marginais,
determinadas em função das atividades inerentes às obras, como abertura de
acessos, melhorias na malha já existente, pequenas mudanças de traçados,
relocação de moradias ou infra-estrutura, retificação de barrancos, etc.
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Para aqueles espaços que sofrerão influência direta estão sendo considerados
as quadras e terrenos adjacentes à BR 476, ocupadas ou não por moradias e
construções, com a possibilidade de apresentarem solos naturais ainda conservados
ou remanescentes de construções históricas. A esta área estão relacionadas,
também, as Unidades de Interesse de Preservação (UIPs) situadas no entorno
imediato da área diretamente afetada.
Finalmente, as áreas de influência indireta correspondem àquelas de interesse
histórico-arqueológico situadas nos bairros lindeiros ou cortados pelo Eixo
Metropolitano que poderão ser criadas ou alteradas quanto ao aspecto físico.
Referem-se, principalmente, às UPIs (Unidades de Interesse de Preservação), aos
parques históricos e áreas verdes e, aos sítios arqueológicos já existentes.
Dos estudos realizados até o momento, 7 sítios arqueológicos foram
registrados. Um está vinculado à tradição pré-ceramista Umbu: PR CT 104; um à
tradição ceramista Itararé: PR CT 101 e, cinco à tradição Neobrasileira: PR CT 99,
PR CT 100, PR CT 102, PR CT 103 e PR CT 105. Indícios de ocupação temporária
ou mesmo de ocupações permanentes destruídas em decorrência das atividades
antrópicas modernas foram registrados em 27 pontos. Correspondem aos indícios
líticos PR CT L-26, PR CT L-27, PR CT L-28, PR CT L-29, PR CT L-30, PR CT L-31,
PR CT L-32, PR CT L-33, PR CT L-34 e PR CT L-35 e, aos indícios cerâmicos PR
CT C-54, PR CT C-55, PR CT C-56, PR CT C-57, PR CT C-58, PR CT C-59, PR CT
C-60 PR CT C-61, PR CT C-62, PR CT C-63 PR CT C-64, PR CT C-65, PR CT C-66,
PR CT C-67, PR CT C-68 e PR CT C-69.
A filiação desses indícios é ainda provisória, uma vez que os trabalhos estão
em andamento e o material coletado necessita passar por processos laboratoriais.
Os 11 indícios líticos foram vinculados à tradição pré-ceramista Umbu e, entre os
cerâmicos, 4 correspondem à tradição Itararé, 8 à tradição Neobrasilera e 4, a sítios
históricos.
Os estudos arqueológicos executados no município de Curitiba atestam a
existência de patrimônio arqueológico em seu subsolo e, a necessidade da
implantação de um programa de pesquisa que possa ser aplicado em consonância
com os órgãos públicos e a população.
Arqueologia urbana
A arqueologia urbana, segundo Galinié e Royo (1998:263-265), objetiva o
conhecimento da gênese das cidades, a partir da evidenciação dos seus diversos
processos de transformação, reconhecidos através do estudo da acumulação do
solo. O trabalho do arqueólogo deve, portanto, partindo do atual espaço urbano,
realizar uma análise regressiva, relacionando os vestígios que estão acima do solo
com aqueles que estão enterrados, não se limitando ao surgimento da cidade, mas
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remontando a ocupações anteriores indígenas que tenham ocupado o mesmo
espaço em épocas pretéritas.
A ocupação urbana ocorre de forma dinâmica e heterogênea, sendo diversos
os fatores indutores na transformação da cidade e na distribuição de sua população,
como o ambiente natural, a presença de zonas comerciais e industriais, a distância
das áreas de trabalho, saneamento básico, transporte coletivo, além dos aspectos
ecológicos, sociais e econômicos.
Apresentando constantes modificações em sua paisagem em decorrência da
implantação de novas edificações, obras de infra-estrutura como ruas, edifícios,
áreas industriais e de comércio, condomínios residenciais, linhas, dutos e cabos de
transmissão elétrica, sistemas de esgotos e águas pluviais, fábricas e indústrias,
deslocamentos de terra, demolições, etc, os espaços urbanos contemplam variada
gama de atividades antrópicas que interferem em seu cotidiano. Essas
transformações comumente implicam em revolvimento do solo e, conseqüentemente
no patrimônio arqueológico nele encerrado, passíveis de estudos e geradores de
novos conhecimentos sobre a história da cidade e de sua população.
Observa-se, entretanto, que nas áreas urbanas, apesar de serem atestados
em sua história a ocorrência de antigos aldeamentos indígenas, caminhos históricos
e núcleos povoadores com a presença de índios, europeus, africanos e caboclos, a
preocupação com o registro da ocupação humana e sua preservação, está
focalizada quase que exclusivamente no patrimônio histórico edificado.
No Brasil, apesar de protegido pela Lei Federal Nº 3.924 de 26 de julho de
1961, que dispõe sobre os locais pré-históricos e históricos, a Constituição Federal
de 1988, que considera os sítios arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro,
garantindo sua guarda e proteção, de acordo com o que estabelece o artigo 216; a
Resolução 001/86 do CONAMA, que determina a realização de estudos sobre os
impactos ambientais sempre que sejam desenvolvidas atividades que venham a
alterá-los; a Portaria do SPHAN Nº 07, de 01 de dezembro de 1988, que normatiza e
legaliza as ações de intervenção junto ao patrimônio arqueológico nacional, a
legislação não contempla a realidade das áreas urbanas (Anexo 1).
Ressalta -se, também, que grande parte dos empreendimentos em áreas
urbanas caracteriza-se como de pequeno porte, não se enquadrando na legislação
que exige a realização de Estudos de Impacto Ambiental. Entretanto, se
considerarmos que em seu artigo 5, em seu parágrafo único, a Resolução do
CONAMA define que, “ao determinar a execução do EIA o órgão competente fixará
as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características
ambientais da área, forem julgadas necessárias”, o patrimônio arqueológico e
histórico deveria figurar entre essas diretrizes.
No Estado do Paraná a legislação que protege esse patrimônio data de 16 de
setembro de 1953: Lei Estadual Nº 1.211 (Anexo 1).
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No Município de Curitiba, visando a sua proteção, foi delimitado através do
decreto Municipal Nº 1.160 de 1971, o setor histórico da cidade (Anexo 1). Este, no
entanto, foi revogado no ano 2000 através do decreto 185/2000, que passou a definir
o Setor Especial Histórico. Na ocasião foi assinado, também, o decreto 186/2000
dispondo sobre a proteção do eixo histórico situado entre as ruas Barão do Rio
Branco – Rua Riachuelo. No ano seguinte foi assinado o decreto 1.033/2001, através
do qual a paisagem ferroviária passou a ter caráter especial de preservação.
Em 1990, com a criação da Lei Orgânica do Município, apesar de não ser
nominado o patrimônio arqueológico, o patrimônio cultural foi considerado como bem
da comunidade. Em seu Artigo 179 foi estabelecido que: “O Poder Público, com a
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural municipal,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras
formas de acautelamento e preservação.” Definiu, ainda, no parágrafo 2º do Artigo
179 que: “As iniciativas para a proteção do patrimônio histórico-cultural serão
estabelecidos em lei.”
Os remanescentes arqueológicos passaram a ser considerados como
patrimônio cultural do município, no entanto, somente no ano 2000, através da Lei Nº
9.801, que estabeleceu critérios para aplicação dos Instrumentos de Política Urbana
(Anexo 1). Em 2004, a instituição do Código de Posturas da cidade através da Lei
11.095/2004 afirma no Capítulo XIII, Seção III, a necessidade da realização de
diagnósticos arqueológicos quando do movimento de terras junto a imóveis
cadastrados como de Valor Cultural ou em Sítios Históricos:
“Art. 74. As escavações, movimentos de terra, arrimo e drenagens e outros
processos de preparação e de contenção do solo, somente poderão ter início após a
expedição do devido licenciamento pelos órgãos municipais competentes.
§ 1º. Toda e qualquer obra executada no Município, obrigatoriamente, deverá
possuir, em sua área interna, um sistema de contenção contra o arrastamento de
terras e resíduos, com o objetivo de evitar que estes sejam carreados para galerias
de águas pluviais, córregos, rios e lagos, causando assoreamento e prejuízos
ambientais aos mesmos.
§ 4º. No caso de serviços previstos no "caput" deste artigo junto a imóveis
cadastrados como de Valor Cultural ou em Sítios Históricos, poderá ser solicitada
pelo órgão competente a apresentação de laudo técnico quanto a garantia da
integridade e estabilidade dos imóveis em questão, bem como diagnóstico
arqueológico.”
Estabelece, ainda, no Capítulo XXV, na seção IV, medidas de embargo a
obras, quando em risco o patrimônio arqueológico:
“Art. 202. Cabe embargo nos seguintes casos e condições:
IX - atividades que causem incômodo de qualquer natureza à vizinhança ou que
infrinjam qualquer legislação municipal;
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X - risco ou prejuízo ao meio ambiente, saúde, patrimônio histórico, cultural e
arqueológico e a segurança pública;
Art. 203. São passíveis ainda, de embargo as obras licenciadas de qualquer
natureza:
IV - quando a construção ou instalação estiver sendo executada de maneira irregular
ou com o emprego de materiais inadequados ou sem condições de resistência
convenientes, de que possa, a juízo do órgão competente, resultar prejuízo para a
segurança da construção, da instalação, das pessoas, do meio ambiente ou do
patrimônio histórico cultural e arqueológico.”
As diversas disposições legislativas existentes, no entanto, não protegem
completamente esse patrimônio, uma vez que os enfoques mostram-se voltados
mais para o patrimônio cultural edificado. Torna-se imprescindível para a sua
proteção, primeiramente, a criação de lei voltada especificamente ao tema. Para sua
aplicabilidade, é necessária a definição espacial da área que compõe o centro
histórico e, das áreas com probabilidades de ocorrências de restos arqueológicos
significantes para a compreensão da ocupação do espaço onde se insere o
município.
A cidade, do ponto de vista arqueológico, representa um sítio arqueológico
complexo, multicomponencial, e deve ser compreendida como testemunho do
passado e, embora seja resultante de padrões diferentes de ambientes interagindo
no tempo, deve ser vista como entidade única.
Assim, no Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade
Federal do Paraná, para efeito de registro, tanto o setor histórico de Curitiba como
aqueles que, na sua expansão urbana, foram ocupados até o primeiro quartel do
século XX são considerados como um sítio. À sigla adotada, PR CT 71: Curitiba, é
acrescentada a estrutura específica que está sendo estudada. Exemplificando: PR
CT 71: Curitiba -Travessa Nestor de Castro, nº 50.
Seu estudo exige a aplicação de métodos desenvolvidos especialmente para
esse contexto, de acordo com critérios de significância arqueológica, capazes de
reconhecer as diversas etapas de ocupação, desenvolvimento e renovação urbana e
o valor de cada uma como fonte de dados históricos.
O desenvolvimento urbano e a preservação dos recursos arqueológicos, que
podem ser compreendidos em duas categorias: elementos móveis, representados
por materiais depositados como refugo no subsolo urbano ou, que foram soterrados
com o decorrer do tempo e, elementos fixos, que compreendem as estruturas que
permanecem em subsolo, não podem ser conflitantes. Preservar estes
remanescentes para futuras gerações é dever da municipalidade e de seus
governantes e, passível de realização através da efetivação de um Zoneamento
Arqueológico que, atrelado às leis de uso e ocupação do solo, possibilita a sua
proteção em âmbito municipal.
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A Lei de Uso e Ocupação do Solo, no entanto, comumente direciona
tratamento diferenciado para bens edificados tombados, quase todos inseridos no
setor histórico das cidades. Assim, de acordo, com a Carta de Lausanne, de 1990
(Anexo 2), que estabelece recomendações a respeito da proteção do patrimônio
arqueológico, a colaboração entre especialistas de várias disciplinas e, evidencia a
importância da integração das políticas de proteção ao patrimônio arqueológico
àquelas relacionadas ao uso e ocupação do solo, assim como a responsabilidade
pública e coletiva sobre esse patrimônio, torna-se patente que...“caso a legislação
ampare somente o patrimônio tombado ou inscrito em inventário oficial, dever-se á
criar dispositivos legais que garantam a proteção temporária dos monumentos e dos
sítios não protegidos ou descobertos recentemente, até que uma avaliação
arqueológica tenha sido feita.”
Segundo as disposições da Carta de Lausanne, ainda, enquanto não houver
risco de destruição o material arqueológico deverá continuar in situ, evitando-se a
sua exposição desnecessária. Contudo, se esse patrimônio encontrar-se em risco de
destruição, o poder público deve gerar mecanismos rigorosos que possibilitem o
salvamento, a guarda e o estudo desse patrimônio, mitigando o impacto provocado e
transmitindo à população e à comunidade científica as informações obtidas.
Ressalta -se aqui que, nas cidades, apesar de se concentrarem escolas,
museus, centros de pesquisas, é grande o desconhecimento por parte da população
e dos poderes públicos sobre o potencial de recursos culturais existentes no subsolo
urbano e do trabalho desenvolvido pelos arqueólogos. Em contrapartida nota -se que,
quando em desenvolvimento, a pesquisa arqueológica desperta a atenção e a
curiosidade da comunidade. Nesse aspecto, a arqueologia urbana possibilita o
contato direto com a comunidade e o retorno do conhecimento ao meio mostra-se
imediato.
No Município de Curitiba, pesquisas arqueológicas demonstraram que, apesar
da intensa urbanização, há boa preservação do registro arqueológico de sua
ocupação e de suas diversas etapas de renovação urbana.
Para sua proteção e preservação deve ser elaborada uma Carta de
Zoneamento Arqueológico do Município que, através da utilização de metodologia e
critérios teóricos arqueológicos, definam as zonas com potencial arqueológico.
Análises das significâncias arqueológicas associadas ao grau de preservação
do solo devem ser usadas como balizadores para definição do potencial
arqueológico das áreas e seu diagnóstico. Esses dados, associados ao risco
arqueológico ao espaço, o qual é definido a partir das intervenções propostas pelo
empreendimento, permitem a identificação, valoração e interpretação dos impactos.
A Carta Arqueológica apresenta, também, caráter de inventário uma vez que
objetiva o conhecimento fundado na identificação da existência de bens culturais e
determina a sua preservação e o seu estudo, acatando a Carta Internacional para a
323

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Gestão do Patrimônio Arqueológico do Conselho Internacional de Monumentos e
Sítios (ICOMOS), no seu artigo quarto:
“A proteção ao patrimônio arqueológico deve fundar-se no conhecimento, o
mais completo possível, de sua existência, extensão e natureza. Os inventários
gerais de potencial arqueológico constituem, assim, instrumentos de trabalho
essenciais para elaborar estratégias de proteção ao patrimônio arqueológico. Por
conseguinte, o inventário deve ser uma obrigação fundamental na proteção e gestão
do patrimônio arqueológico.
Ao mesmo tempo, os inventários constituem fontes primárias de dados para a
pesquisa e o estudo científicos. A compilação de inventários deve ser considerada
como um processo dinâmico permanente. Resulta disso também que os inventários
devem integrar a informação em diferentes níveis de precisão e viabilidade, uma vez
que o conhecimento, mesmo superficial, pode fornecer um ponto de partida de
proteção.”
Definida a Carta de Potencial Arqueológico do Município e determinado o seu
Zoneamento Arqueológico, nova etapa deve ser estabelecida, compreendendo a
Pesquisa e o Monitoramento. Através deles deverá ser aplicado o disposto na
legislação visando o resgate e proteção desse patrimônio.
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PATRIMÒNIO ARTÍSTICO
CONCEITO
São considerados bens culturais móveis, de acordo com a conceituação
adotada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, conjunto
de elementos artísticos, artefatos culturais e objetos significativos para a memória,
abrangendo,

portanto,

alfaias,

mobiliário,

coleções

arqueológicas,

acervos

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fonográficos,
cinematográficos etc.
INTRODUÇÃO
A cultura e a memória de um povo são os principais fatores de sua coesão e
identidade, os responsáveis pela união das pessoas em torno de idéia comum de
compartilhamento e identidade, noção básica para o senso de cidadania.
Além deste aspecto de construção de identidade, o conceito de patrimônio
cultural diz respeito à herança coletiva que deve ser transmitida às futuras gerações,
de forma a estabelecer relações entre o passado e o presente, permitindo a visão de
futuro, de acordo com a definição de desenvolvimento sustentável.
Para preservar o patrimônio cultural é preciso, em primeiro lugar, conhecê-lo
por meio de inventários e pesquisas realizados pelos órgãos de preservação em
conjunto com as comunidades. Na etapa seguinte se faz necessário o uso dos meios
de comunicação e do ensino formal e informal, com o objetivo de desenvolver o
sentimento de valorização dos bens culturais e a reflexão sobre as dificuldades de
sua preservação na própria comunidade.
De acordo com as premissas expostas acima, cabe à Fundação Cultural de
Curitiba a conservação e preservação dos acervos do município sob sua
responsabilidade.
Os bens móveis de propriedade do Município consistem na Coleção da
Prefeitura Municipal de Curitiba, Coleção Fundação Cultural de Curitiba, Coleção
David Carneiro, Coleção Andrade Muricy, Coleção Poty Lazzarotto.
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Sendo assim, a Fundação Cultural tem sob sua responsabilidade a seguinte
especificidade

de

acervo

artístico:

coleções

museológicas,

sendo

estas

compreendidas em pintura, esculturas, gravura, fotografia, desenho, cartaz.
mobiliário, indumentária, objetos, objetos decorativos, utilitários e equipamentos.
Estes acervos são constituídos por mais de 20 mil peças. As obras pertencem
ao Museu da Gravura Cidade de Curitiba, Museu Metropolitano de Arte de Curitiba,
Museu da Fotografia Cidade de Curitiba, Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de
Curitiba, Museu do Cartaz Cidade de Curitiba, Espaço Cultural Franz Krajcberg,
Cinemateca de Curitiba, Gibiteca e Memoriais Étnicos, além dos monumentos e
obras de arte integrada a espaços e logradouros públicos.
As medidas de conservação, armazenamento e difusão desses bens culturais
obedecem as condicionantes legais de proteção ao patrimônio. O acervo existente é
ampliado regularmente por meio de doações e aquisições selecionadas por
comissões técnicas especializadas e disponibilizado ao público em mostras e
exposições locais, além de ser divulgado e valorizado pela participação em eventos
institucionais, de circulação nacional e internacional.
Para auxiliar o cidadão no processo de reconhecimento e apropriação dos
bens culturais, um programa de Educação Patrimonial oferece orientações mediante
visitas guiadas a exposições, edificações históricas e logradouros públicos.
Em anexo, consta um resumo histórico da Fundação Cultural de
Curitiba e demais espaços culturais que abrigam acervos artísticos.
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O quadro 17 demonstra a composição do acervo artístico do Município, gerenciado
pela Fundação Cultural de Curitiba.

Acervo
Pintura

Quantidade
476

Museu
Museu Metropolitano de Arte de Curitiba/MUMA

Escultura

715, sendo 601 do MUMA e 114 Museu Metropolitano de Arte/MUMA – Espaço
do ECJB
Cultural Frans Krajcberg

Fotografia

1.404

Museu da Fotografia Cidade de Curitiba

Cartaz

15.000

Museu da Cartaz Cidade de Curitiba

Desenho

1.255, sendo 455 do MUMA e
800 da Gibiteca

Museu Metropolitano de Arte de Curitiba/MUMA –
Gibiteca

Gravura

2.919,
sendo 2.617 do MGCC e 302 do
Museu da Gravura Cidade de Curitiba/ MGCC –
MUMA
Museu Metropolitano de Arte de Curitiba/MUMA

Mobiliário

93

Fundação Cultural de Curitiba

Imaginária

85, sendo 73 do MASAC e 12 do Museu de Arte Sacra/MASAC e Memorial de
Memorial
Imigração Polonesa

Indumentária 181

Museu de Arte Sacra/MASAC

Objeto

410

Museu Metropolitano de Arte de Curitiba/MUMA

Decorativa

175, sendo 125 do MUMA e 50
dos Memoriais

Museu Metropolitano de Arte de Curitiba/MUMA –
Memoriais Étnicos

Utilitário

295, sendo 119 do MASAC, 176
Memoriais Étnicos – Museu de Arte Sacra/MASAC
dos Memoriais

Equipamentos 36

Museu da Fotografia Cidade de Curitiba

Total
22.574 peças
Quadro 17: Acervo artístico do município, gerenciado pela Fundação Cultural de Curitiba
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Grande parte do acervo está armazenada em reserva técnica. Os acervos do
Museu da Gravura Cidade de Curitiba, Museu da Fotografia Cidade de Curitiba e
Museu Metropolitano de Arte de Curitiba estão em ambiente climatizado, com
controle através de termo-higrômetro.
Projetos culturais têm viabilizado a aquisição de equipamentos para
climatização e acondicionamento de obras.
As reservas técnicas, assim como demais locais onde estão salvaguardadas
as obras, têm como sistema de prevenção e controle de incêndio extintores com
carga de pó químico. Estes locais deveriam ter um sistema de prevenção e controle
de incêndios automatizados, assim como treinamento de funcionários. Da mesma
forma, os locais de salvaguarda não dispõem de sistema de alarme e as obras não
estão asseguradas.
Como os bens móveis não estão assegurados, qualquer dano causado pela
ação do tempo, manuseio incorreto ou acidente pode resultar em perda significativa
para o acervo.
As obras em papel – gravuras, fotografias e desenhos - estão acondicionadas
em embalagem de papel alcalino, guardadas em mapotecas de aço.
Os cartazes estão em mapotecas de aço verticais, no entanto em espaço
físico sem gerenciamento ambiental. A aquisição de equipamentos para o
monitoramento ambiental possibilitaria o controle dos índices de temperatura e
umidade relativa do ar e uma conseqüente melhoria na conservação dos cartazes.
As obras emolduradas estão em trainéis, de acordo com as normas de
conservação preventiva. Necessitando, no entanto, de troca de chassis e restauro de
grande parte das telas.
As obras tridimensionais – esculturas, objetos, utilitários e decorativos – estão
dispostas em estantes de aço. Exceto as esculturas do acervo Frans Krajcberg e do
Memorial de Curitiba, em exposição permanente em local inadequado com forte
incidência de luz, alta temperatura, umidade e infiltração d´água, fatores que
comprometem o estado de conservação das obras.
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O acervo do Museu de Arte Sacra – imaginária e indumentária – está
seriamente comprometido devido à instabilidade do micro-clima das salas de
exposição permanente. Apesar das salas possuírem ar condicionado, sem
umidificador com regulagem automática não é possível fazer o controle de
temperatura e umidade devido a infiltrações e frestas nas portas e janelas. O acervo
não exposto está acondicionado em armário de madeira inadequado para o volume
de obras.
O mobiliário não dispõe de reserva técnica, estando distribuído na Fundação
Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. É feito, periodicamente, o
levantamento do acervo e de seu estado de conservação.
O acervo dos Memoriais Étnicos não dispõe de reserva técnica, estando em
exposição permanente em casas de madeira infestadas de insetos xilófagos e com
telhados com goteiras. Falta policiamento no local, deixando o acervo vulnerável à
ação de vandalismo.
Exceto ao acervo de desenhos originais da Gibiteca, 95% das demais
coleções estão catalogadas e indexadas em banco de dados com digitalização de
imagem.
Em outubro de 2005 foi idealizado o Setor de Educação Patrimonial e com o
convênio estabelecido com a Secretaria Municipal de Educação, no qual foram
capacitados durante o ano letivo de 2006 os professores da rede municipal de ensino
e mediadores que atendem as salas de exposições desta Fundação Cultural, foi
criado o Setor de Difusão e Educação Patrimonial.
O Projeto Educação Patrimonial compreende na realização do Programa de
Capacitação de Multiplicadores para o qual foi organizado um ciclo de palestras
sobre patrimônio, com o objetivo de dar subsídios aos professores para prepararem
seus alunos em sala-de-aula para posterior visita a um dos roteiros históricos
incluídos no projeto. A visita guiada nos roteiros históricos - Programa Cidade como
Patrimônio - visa trabalhar a identidade pessoal e cultural, valorizando a comunidade
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por meio do conhecimento da importância e história de edificações, praças e
monumentos.
Além desta parceria com a SMED, o Setor de Difusão e Educação Patrimonial
tem o compromisso de disponibilizar informações sobre o acervo artístico e
conservação preventiva de acervos aos arte-educadores do Núcleo de AçãoEducativa para que possam acrescentar o treinamento dos seus monitores. Para
tanto, foram realizados encontros com a equipe do Núcleo de Ação Educativa e foi
elaborada apostila com o conteúdo programado: conceitos do patrimônio,
conservação preventiva, histórico da edificação e dos acervos dos Museus e
Espaços Culturais da Fundação Cultural de Curitiba.
A seguir encontra-se a descrição da situação atual do acervo, listado pela
especificidade do material.
Tabela 31: Descrição da situação atual do acervo, listado pela especificidade do material
Acondicionamento
Conservação Inserção
Material
Inventário de acordo com as
Difusão
regular
no winisis
normas técnicas
Pintura
90%
90%
50%
90%
50%
Objetos
95%
70%
50%
90%
50%
tridimensionais
Fotografia
90%
90%
80%
90%
30%
Cartaz
50%
50%
50%
40%
10%
Desenho
70%
90%
70%
90%
10%
Desenho
0%
0%
20%
0%
0%
(gibiteca)
Gravura
90%
90%
80%
90%
50%
Mobiliário
95%
0%
80%
90%
5%
Imaginária
95%
0%
30%
90%
50%
Indumentária
95%
0%
0%
90%
0%
Objetos
90%
90%
60%
90%
0%
Decorativa
30%
0%
10%
0%
100%
Utilitária
30%
0%
10%
0%
100%
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COMPATIBILIDADE DA SITUAÇÃO ATUAL DO TEMA COM A LEGISLAÇÃO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
...
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.
Decreto-Lei 25/1937
Conceitua e organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
ART. 1 - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por
seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
Lei nº 9605/1998 – Lei de Crimes Ambientais
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.
Seção IV
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
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I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou
similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de
detenção, sem prejuízo da multa.
Lei nº 1.211/1953
Dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná.
Art. 1º. Constitui o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do
Paraná o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Estado e cuja
conservação

seja

de

memoráveis

da história

arqueológico

ou

monumentos

naturais,

interesse
do

público, quer por sua vinculação a fatos

Paraná,

quer por

etnográfico, bibliográfico ou
os sítios

proteger pela feição notável

com

e

paisagens

seu

artístico,
que

excepcional valor
assim

importa

como

os

conservar

e

que tenham sido dotados pela natureza

ou agenciados pela indústria humana.
Legislação Municipal de Proteção
Não há
Lei Complementar nº 57/2005
Cria o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – PAIC, implementado pelo
Fundo Municipal de Cultura – FMC e pelo Mecenato Subsidiado.
Art. 1°. Fica criado o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura - PAIC, com a
finalidade de apoiar e incentivar as manifestações culturais e artísticas locais, por
meio, respectivamente, da canalização ou captação de recursos de modo a contribuir
para:
...
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II - a preservação e difusão do patrimônio histórico, artístico e cultural do
Município;
III - a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e
informadores de conhecimento, cultura e memória;
IV - o pleno exercício dos direitos culturais e o livre acesso às fontes da
cultura.
Parágrafo único. O PAIC será coordenado pela Fundação Cultural de Curitiba
- FCC, cabendo a esta viabilizar a estrutura específica para atender aos fins
dispostos nesta lei.
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
A Fundação Cultural de Curitiba foi criada oficialmente em 05 de janeiro de
1973 e passou a assumir a política cultural da cidade, até então promovida pelo
Departamento de Relações Públicas e Promoções da prefeitura Municipal de
Curitiba, dirigido pelo jornalista Aramis Millarch.
A fim de atender uma das competências desta instituição, de acordo com o
artigo 2º da Lei nº4545, que é promover a defesa do patrimônio histórico e artístico
do Município de Curitiba e do Estado do Paraná, foi passada a responsabilidade de
valorizar a cultura local e preservar o patrimônio cultural à Diretoria de Patrimônio
Histórico Cultural, à qual está ligada esta Coordenadoria de Patrimônio.
Cabe à Coordenadoria de Patrimônio responsabilizar-se pelo acervo do
Município de Curitiba, orientando e supervisionando a conservação dos acervos dos
museus do Centro Cultural Solar do Barão, sendo estes o Museu da Gravura Cidade
de Curitiba, Museu da Fotografia Cidade de Curitiba, Museu do Cartaz Cidade de
Curitiba e a Gibiteca, assim como Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba,
Museu Metropolitano de Arte de Curitiba, Espaço Cultural Frans Krajcberg,
Cinemateca de Curitiba e Memoriais Étnicos, além dos monumentos e obras de arte
integradas a espaços e logradouros públicos.
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CENTRO CULTURAL SOLAR DO BARÃO
As obras do Solar do Barão, localizado na antiga Rua do Serrito tiveram início
em 1880 e foram concluídas em 1882. O Solar do Barão é a única residência de um
industrial da erva-mate situada no centro da cidade.
O projeto do edifício coube aos mestres Ângelo Vendramin e Batista
Casagrande, projetistas e construtores italianos que idealizaram o Solar dentro dos
padrões dominantes na arquitetura residencial dos ervateiros curitibanos: o
ecletismo.
Entre 1902 e 1907, o imóvel foi ocupado pela Maçonaria e, a partir de 1912,
pelo Exército Nacional. Em 1975, todo o conjunto do Solar do Barão, mais as
instalações do Exército na Praça Ruy Barbosa, foram cedidas à Prefeitura Municipal
de Curitiba.
As obras de restauração do Solar do Barão se processaram no período 198083, procurando evidenciar valores oficiais, arquitetônicos e de uso. Reformado entre
1997 e 1999 é uma das unidades da Fundação Cultural de Curitiba, que abriga o
Museu da Gravura Cidade de Curitiba, Museu da Fotografia Cidade de Curitiba e
Museu do Cartaz Cidade de Curitiba.
MUSEU DA GRAVURA CIDADE DE CURITIBA
A partir das décadas de 60 e 70, torna-se evidente a necessidade de uma
entidade que possa armazenar informações, cadastrar e documentar a expansão da
já então abalizada gravura brasileira.
O Paraná participando deste contexto realizou em 1978 o “I Seminário de
Gravura de Arte”, no Centro de Criatividade de Curitiba. Para este evento são
convidados artistas e críticos de arte, que iniciam um planejamento de trabalho a ser
implantado por etapas. Para o Seminário é organizada a “Mostra de Gravura Cidade
de Curitiba”, que dali em diante passa a se chamar “Mostra Anual de Gravura Cidade
de Curitiba”.
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Das determinações resultantes do “I Seminário da Gravura de Arte”, uma das
mais importantes é a da criação de um espaço para desenvolver a arte da gravura e
reunir o acervo - embrião do futuro “Museu da Gravura”, iniciado ali mesmo, no
Seminário, fruto de doações dos próprios participantes.
A primeira unidade inaugurada no Solar do Barão foi a Casa da Gravura,
durante a III Mostra Anual da Gravura Cidade de Curitiba em no vembro de 1980.
Abrigou as oficinas especializadas recém transferidas do Centro de Criatividade de
Curitiba, as salas de exposições, o centro de Documentação e pesquisa e a loja da
gravura. Esta objetivando dar ao produto das oficinas o acesso ao mercado e
fornecer materiais específicos ao artista gravador. Às atividades da casa da Gravura,
somam-se exposições temporárias, retrospectivas e mostras didáticas da gravura
brasileira e internacional.
Um ano após sua criação, a Casa da Gravura tem um acervo de
aproximadamente 150 gravuras de artistas que se destacam no cenário nacional, tais
como Marcelo Grassmann, Livio Abramo, Fayga Ostrower, Poty Lazzarotto, Anna
Letycia, Orlando Dasilva.
As mostras de gravuras se sucedem anualmente até a “V Mostra Anual de
Gravura Cidade de Curitiba”, em 1982. Neste ano, segundo resolução tomada, tendo
em vista seu crescimento a mostra torna-se bienal, sendo realizada em 1984 como
nome de “Mostra de Gravura Pan-americana Cidade de Curitiba”, na única vez que
assume caráter internacional.

No ano seguinte, instala -se a reserva técnica da

casa da gravura, que conta até então com cerca de 500 obras, arrecadadas através
de doações e prêmios de aquisições das Mostras de gravura.
Em 15 de setembro de 1989 foi inaugurado o Museu da Gravura Cidade de
Curitiba, criado sob o decreto nº 647, como ponto culminante do II Seminário de
Gravura de Arte, incorporando o acervo da já existente Casa da Gravura que até
então já contava com mais de oitocentas gravuras. Ao mesmo tempo incorporam-se
ao acervo da casa da gravura, regime de comodato, mais de 230 obras do gravador
Poty Lazzarotto que, somadas a outras tantas doações e aquisições, totalizam na
época 1.048 obras tombadas, preservadas e acondicionadas.
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O acervo contém aproximadamente 2.600 gravuras em regime de doação,
aquisição e comodato de artistas locais, nacionais e internacionais. Também
possuímos aproximadamente 500 pedras litográficas tombadas em nosso acervo.
Dentre as quais 20% com rótulos originais, gravados em sua superfície.
MUSEU DA FOTOGRAFIA CIDADE DE CURITIBA
Criado por meio do decreto nº 1019 e inaugurado em 16 de agosto de 1998,
durante a II Bienal Internacional de Fotografia Cidade de Curitiba, o Museu da
Fotografia Cidade de Curitiba possui um acervo de aproximadamente três mil
imagens que representam o que há de mais significativo na fotografia brasileira
contemporânea, como Sebastião Salgado, Cláudia Andujar, João Urban, Boris
Kossoy, Walter Firmo, German Lorca e Vilma Slomp, entre muitos outros.
O Museu realiza exposições periódicas do acervo e exposições temporárias
de fotógrafos convidados. Disponibiliza suas coleções para participação em eventos
nacionais e internacionais de fotografia. Seu acervo foi constituído, principalmente,
com a realização das Semanas de Fotografia desde 1992 e Bienais de Fotografia
Cidade de Curitiba em 1996, 1998 e 2000.
MUSEU DO CARTAZ CIDADE DE CURITIBA
O Museu do Cartaz foi criado em 07 de junho de 1981, anexo à Casa da
Baronesa, no Solar do Barão, reunindo exemplares raros, antigos e contemporâneos
dessa forma de comunicação visual.
O acervo começou com a coleção particular de Ailton da Silva, o Caru, cedida
em comodato à Fundação Cultural de Curitiba, que passou a valorizar o cartaz como
elemento de memória e de divulgação, tendo hoje

seu próprio acervo.

A Coleção, de 10.000 cartazes de temas variados, possui trabalhos do Brasil e
de vários países, como Polônia, Japão, Itália, Argentina, entre outros.
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GIBITECA DE CURITIBA
A idéia da Gibiteca de Curitiba nasceu em 1976 na Casa Romário Martins.
Como não houvesse possibilidade de implantação a curto prazo, foram iniciados
levantamentos básicos, como a tomada de depoimentos dos cartunistas e
quadrinhistas de Curitiba e a montagem de arquivo com material documental
jornalístico. Também se editou uma publicação que nasceu para polarizar o sentido
de atuação dos interessados em cartum e quadrinhos.
Em 1979 um grupo de adolescentes sugeriu ao prefeito Jaime Lerner a
criação de uma biblioteca especializada em quadrinhos. Os arquitetos Domingos
Bongestabs e Key Imaguire Júnior elaboraram um projeto, não viabilizado então pelo
alto custo. Também não se viabilizaram propostas mais modestas, como a do próprio
Key com o arquiteto Abrão Assad.
Mas a idéia foi crescendo e a Gibiteca de Curitiba foi inaugurada em 15 de
outubro de 1982, numa das lojas da Galeria Schaffer, inaugurada um ano antes. A
Gibiteca nasceu como local de leitura, com acervo básico de boas publicações,
montado inicialmente com doações de editores e colecionadores. Ali se estabeleceu
um mecanismo de trocas com os interessados, de modo que a Gibiteca, além de
montar seu próprio acervo, passou a colaborar para coleções particulares de gibis.
Com a valorização dos quadrinhos e gibis, a Gibiteca passou a desnvolver
inúmeras atividades, como exposições, concursos, encontros com autores, feiras de
livros e revistas e incentivo à criação.
Em 1983, com a inauguração do Solar do Barão, a Gibiteca passou a ocupar
uma sala naquele espaço multicultural.
MUSEU DE ARTE SACRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA
Inaugurado em 12 de maio de 1981, o acervo inicial do Museu de Arte Sacra
foi recolhido pelos Arcebispos Dom Manuel Silveira D’Elboux e Dom Pedro Fedalto.
Um movimento popular, por meio da primeira Festa de São Francisco da Ordem,
possibilitou a restauração da Igreja da Ordem e a criação de um espaço adequado
para preservação e exposição do acervo. A obra foi executada mediante convênio
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entre a Mitra Arquidiocesana, a Fundação Cultural de Curitiba e a Fundação Roberto
Marinho.
MUSEU METROPOLITANO DE ARTE DE CURITIBA – MUMA
O Centro Cultural Portão foi inaugurado em 05 de maio de 1988, com o
objetivo de dotar a Cidade de um espaço adequado para a guarda e exposição do
Patrimônio Municipal de Artes Plásticas e abrigar acervos incorporados à Fundação
Cultural de Curitiba, através de doações ou comodatos, como o acervo doado por
Poty Lazzarotto.

Através do Decreto nº 6157, de 26 de agosto de 1996, todo o

complexo do Centro Cultural Portão passou a denominar-se Museu Metropolitano de
Arte de Curitiba–MUMA.
O local, projeto do arquiteto Marcos Prado para ser o Centro Comercial do
Terminal de Transporte Coletivo do Portão, foi recuperado, reciclado e adaptado, em
1987, pelo arquiteto Leonardo Afonso Brusamolin Júnior, que manteve as
características do projeto original.
O complexo, além de abrigar o Museu Municipal de Arte, passou a oferecer
espaços para biblioteca, cinema (Cine Guarani), auditório (Antonio Carlos Kraide),
oficinas e ateliês.
O Museu é composto de três salas de exposições: a Sala do Acervo
Permanente, a Sala Célia Neves Lazzarotto e a Sala de Exposições Temporárias,
além de duas reservas técnicas destinadas a armazenar e preservar o acervo
segundo normas técnicas adequadas.
Com o tempo, além de abrigar o acervo de Poty e as obras que integram o
Patrimônio Municipal de Artes Plásticas, o MUMA incorporou novos acervos através
de aquisições e comodatos.
Assim, seu acervo é compreendido pelas coleções: Prefeitura Municipal de
Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba, Poty Lazzarotto, Andrade Muricy, Cleusa
Salomão, Jorge Carlos Sade, Ben Ami e Mohamed Ali El Assal, totalizando 2.239
obras, que incluem artistas como Portinari, Pancetti, Guignard, Di Cavalcanti, Djanira,
Burle Marx, Caribé, entre outros.
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ESPAÇO CULTURAL FRANS KRAJCBERG
Inaugurado em 04 de maio de 1995 com uma das exposições integrantes da
mostra “A Revolta”, inicialmente denominado Galeria Krajcberg, o Espaço Cultural
Frans Krajcberg disponibiliza ao público exposição permanente das obras de autoria
de Frans Krajcberg.
As 114 esculturas de grande porte e três relevos entalhados em cascas de
árvores estão no acervo doado ao município. As obras estão subdivididas em grupos
e classificadas pelo artista conforme as características do material – palmas, árvores
para cima, cipós, grandes volumes, mangue, queimadas, bolas, palitos e cascas.
Krajcberg retira da natureza a matéria-prima para as suas criações, sempre no
sentido de despertar a indignação contra as ações devastadoras do homem. Os
troncos de madeira queimados, retirados diretamente dos locais onde as
depredações se fizeram presente, são os que mais identificam as suas obras,
embora a preocupação com o meio ambiente tenha permeado toda a sua trajetória
artística.
CINEMATECA DE CURITIBA
Inaugurada em 23 de abril de 1975, pelo prefeito Saul Raiz, tinha inicialmente
apenas a sala de projeção “Arnaldo Fontana”, em homenagem ao crítico e
incentivador do cinema recém-falecido.
Com projeções diárias, à exceção das segundas-feiras, a Cinemateca passou
a apresentar filmes considerados relevantes no campo da arte e da técnica
cinematográficas. Conferências, cursos e seminários sobre cinema, além da edição
de publicações relativas ao tema e da montagem de uma biblioteca especializada,
passaram a ser de responsabilidade da Cinemateca, para incentivar a prática do
cinema experimental e a produção e realização de películas. Dos dois livros sobre
cinema editados no Brasil, um foi editado pela Cinemateca: “Cinema Brasileiro de
1975” de Francisco Alves dos Santos.
Outro trabalho muito importante da Cinemateca, que imediatamente lhe deu
projeção nacional, foi o de pesquisa e recuperação de filmes antigos.
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Desde 1996 a Cinemateca passou a funcionar em edificação histórica
adaptada e ampliada com sala de projeção, reserva técnica, laboratório, sala de
trabalho, sala de exposição e de cursos.
BENS INTEGRADOS
CONCEITO
São considerados bens culturais integrados, de acordo com a conceituação
adotada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, aqueles
que de tal modo se acham integrados à superfície construída – interna ou externa –
que eles só podem ser destacados, com sucesso, mediante esforço planejado e
cuidadoso, assim mesmo deixando em seu lugar a marca da violência sofrida.
Os bens integrados são encontrados em edificações civis, religiosas, e
militares: pinturas de forros e paredes, revestimentos azulejares ou esculturados,
retábulos, acabamentos de arcos-cruzeiros, pára-ventos, pias batismais e de águabenta, portas elaboradas, púlpitos, nichos e mobiliário embutido, entre outros itens.
Nos espaços externos, são representativos os conjuntos escultóricos fixos, as fontes,
os chafarizes, os cruzeiros, os marcos. São bens que, por suas características,
transitam pelas categorias dos bens móveis e imóveis, sem todavia se enquadrar
plenamente em nenhuma delas. Por questões técnicas e operacionais, podem ser
mais facilmente relacionados aos bens móveis.
Os bens integrados podem estar inseridos ou não em edificações de valor
cultural, e são – em alguns casos - mais importantes que os espaços que os
abrigam, justificando uma classificação específica, ainda que complementar à dos
bens móveis e dos bens edificados.
RESUMO DA SITUAÇÃO
O projeto Bens culturais em logradouros públicos teve início, em 1988, por
meio da Fundação Cultural de Curitiba, com o fim de inventariar os monumentos
localizados nos logradouros públicos e nas edificações públicas e privados do
município. O projeto previa o levantamento e o cadastramento das produções
artísticas (esculturas, placas, pinturas) instaladas nesses espaços, e a pesquisa
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histórica sobre elas. Havia ainda a pretensão de publicar os resultados do projeto,
para subsidiar trabalhos de patrimônio da cidade, pretensão essa que não se
concretizou.
A atividade de campo foi realizada nos logradouros e em outros locais onde se
tinha conhecimento da existência de monumentos, conforme registros obtidos. No
decorrer do cadastramento surgiram dados referenciados como monumentos que, no
entanto, não tinham características artísticas, como as placas comemorativas, mas
que também foram incluídas no inventário.
O resultado do projeto foi parcial tendo em vista a extensão da cidade e a
quantidade de obras a serem catalogadas. Entretanto, ele conseguiu cadastrar cerca
de 199 monumentos, distribuídos em 102 praças, 15 largos, 2 jardinetes, 12 ruas, 2
travessas, 2 bosques, 4 fachadas de edifícios, 4 cemitérios, 14 colégios, 5 hospitais e
7 igrejas, localizados em 33 bairros da cidade. O material obtido deu origem a um
arquivo contendo informações e imagens sobre os bens culturais levantados, arquivo
esse, que hoje integra o acervo do Centro de Documentação da Casa da Memória.
No decorrer dos dez anos seguintes, não houve continuidade do trabalho. Em
1998, entretanto, pôs-se em prática o projeto Obras de arte e monumentos em
logradouros públicos, como parte da operação de Identificação e inventário dos
acervos sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Curitiba, inserida no
projeto matricial Patrimônio Cultural.
Dentro desse plano, estava prevista uma parceria entre o IPPUC, a FCC e a
SMMA para o cadastramento da vegetação e dos bens culturais instalados em
logradouros públicos de Curitiba, além da pesquisa histórica sobre os bens culturais
e os logradouros cadastrados. Também se pretendia organizar um sistema
informatizado, para a inserção dos dados levantados e a sua disponibilização às
Secretarias afins. Esse sistema, que deveria ser continuamente atualizado, não
chegou a ser implantado.
A equipe da FCC que participou do trabalho, inicialmente, era formada por
uma pesquisadora, uma restauradora, um fotógrafo e três estagiários do curso de
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História da UFPR, encarregados do registro dos logradouros e seus bens culturais. O
mesmo grupo, com exceção da restauradora e do fotógrafo elaborava a pesquisa
histórica do material levantado.
A redução do número de pessoal no projeto, restringindo a equipe a apenas
uma pesquisadora e um estagiário, que também eram responsáveis por outras
atividades paralelas interrompeu o trabalho de campo. Deu-se ênfase a partir de
então, à pesquisa histórica.
Como resultado parcial do projeto, foram vistoriados 101 logradouros,
divididos em 42 praças, 25 jardinetes, 12 largos, 1 bosque, 1 parque e 20
logradouros distribuídos entre ruas e igrejas. Cadastraram-se aproximadamente 252
monumentos.
Com base nesse material, a Fundação Cultural de Curitiba por meio da
Diretoria do Patrimônio Cultural, organizou sete exposições, na Casa Erbo Stenzel,
sobre as praças Santos Andrade, Eufrásio Correia, Osório, Carlos Gomes, João
Cândido, 19 de Dezembro e Zacarias. Em setembro de 2006, foi lançado o Boletim
Casa Romário Martins – Praças de Curitiba: espaços verdes na paisagem urbana –
contendo uma síntese dessas exposições. Também há duas edições da publicação
“Série Registro”, idealizada pela professora Cassiana Lacerda, enfocando as praças
Tiradentes e Santos Andrade.
Segue uma estimativa dos bens culturais cadastrados em 1988 e 1998, de
acordo com a tipologia dos monumentos. Essa tipologia baseia-se nos conceitos
estabelecidos pela comissão que organizou, em 1998, o projeto de identificação e
inventário dos bens culturais localizados em logradouros públicos, os quais
encontram-se nas tabelas de cadastramento.
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Tabela 32: Cadastramento de bens culturais – 1998
Bairros
Alto da Glória
Alto da XV
Bigorrilho
Botiatuvinha
Campina do Siqueira
Capão Raso
Centro
Centro Cívico
Cristo Rei
Mercês
Pinheirinho
Prado Velho
Rebouças
Santa Felicidade
São Francisco
Seminário
Vista Alegre
TOTAL

Placa Estátua Cruz Painel Mural Busto Herma Repuxo
7
1
0
0
0
0
1
0
7
0
0
1
0
0
1
0
20
2
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
2
2
1
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
30
13
0
4
2
7
12
2
5
2
0
2
0
0
2
0
5
0
0
1
0
0
0
0
20
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
18
2
3
0
0
0
1
1
7
0
0
0
0
0
2
0
8
3
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
138
28
6
14
2
8
21
5

Edificação
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
5

Obelisco
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
3

Portal
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2

Chafariz Relógio Outros
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
2
2
16

Total
9
11
26
2
6
3
79
13
6
23
3
3
6
29
15
16
2
252

Tabela 33: Cadastramento de bens culturais – 1988
Bairros
Abranches
Agua Verde
Ahu
Alto da Glória
Alto da XV
Atuba
Batel
Bairro Alto
Bigorrilho

Placa
1
1
1
5
0
0
0
0
3

Estátua
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Cruz Painel
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Mural
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Busto
1
2
0
1
1
0
1
0
2

Herma
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Repuxo
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Edificação
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obelisco
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Portal
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chafariz
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Relógio
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Outros
0
2
0
0
1
1
0
1
3
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2
6
1
8
2
1
1
1
10
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Tabela 34: Cadastramento de bens culturais – 1988
Placa Estátua Cruz Painel Mural Busto
Bairros
1
0
0
0
1
1
Bom Retiro
1
0
0
1
0
1
Cabral
1
0
0
0
0
0
Cajuru
0
0
1
0
0
1
Campina do Siqueira
1
0
0
0
0
0
Capão Raso
6
14
0
2
0
27
Centro
9
5
0
1
0
2
Centro Cívico
3
1
0
0
0
0
Cristo Rei
0
0
1
0
0
0
Fazendinha
0
0
0
0
0
1
Guabirotba
0
0
0
0
0
0
Hugo Lange
0
0
0
0
0
1
Jardim Botânico
0
0
0
0
0
0
Jardim das Américas
1
0
0
0
0
0
Jardim Social
0
0
0
0
0
0
Juvevê
5
0
0
0
0
0
Mercês
2
0
0
0
0
0
Portão
1
0
0
0
0
0
Novo Mundo
4
1
0
0
0
1
Santa Felicidade
2
0
0
2
0
3
São Francisco
0
0
0
0
0
0
São Lourenço
1
0
0
0
0
0
Seminário
Tarumã
2
9
0
1
0
10
1
0
0
0
0
0
Vista Alegre
52
32
2
9
2
56
TOTAL

Herma
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

Repuxo
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Edificação
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obelisco
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3

Portal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chafariz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Relógio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Outros
0
0
0
0
0
11
0
1
2
0
1
0
1
1
2
1
0
0
0
2
2
0
1
0
33

Total
3
3
1
2
1
69
17
5
3
1
1
1
1
2
3
6
2
1
7
11
2
1
23
1
199
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Tabela 35: Cadastramento por regional – parques, bosques, praças, jardinetes, eixos de
animação, jardins ambientais, largos, núcleos ambientais
REGIONAL
QUANT.
MATRIZ

233

BOQUEIRÃO

75

CAJURU

98

BOA VISTA

176

SANTA FELICIDADE

112

PORTÃO

117

PINHEIRINHO

46

CIC

84

BAIRRO NOVO

39
Total

980
Área Total: 22.724.525 m²

COMPATIBILIDADE DA SITUAÇÃO ATUAL DO TEMA COM A LEGISLAÇÃO,
PLANOS E PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomado individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Parágrafo 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventário, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
Outras referências:
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§

ação popular; hipótese de lesão ao patrimônio cultural – art. 5 o, LXXIII

§

bens e valores; formas de expressão; modos de criar, fazer e viver;

criações

científicas,

artísticas

e

tecnológicas;

manifestações

artístico-culturais;

conjuntos urbanos e sítios; produção e conhecimento; incentivos – art. 216, I a V, e § 3 o
§

Estado, garantia; plenitude de exercício dos direitos e acesso às fontes;

apoio e incentivo à valorização e difusão das manifestações; proteção às
manifestações, datas comemorativas – art. 215 – patrimônio cultural, bens materiais e
imateriais, promoção do patrimônio cultural brasileiro, gestão da documentação
governamental, incentivo à produção e conhecimento de bens e valores, danos e
ameaças ao patrimônio cultural, tombamentos de documentos e sítios históricos dos
quilombos – art. 216
§

mercado interno; patrimônio nacional; incentivo ao desenvolvimento – art.

§

patrimônio/ proteção, responsabilidade por danos; legislação concorrente

219

– art. 24, VII a IX – lesão/ art. 5o, LXXIII – cultural; promoção – art. 216, § 1o – danos e
ameaças; punição – art. 216, § 4 o
§

produção regionalizada – art. 221, III

§

proteção; impedimento à evasão, destruição, descaracterização de obra

de arte e outros bens; meios de acesso – art. 23, III a V
§

respeito aos valores – art. 210, caput

Decreto-Lei 25/ 1937
Conceitua e organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
Art. 1º. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens
móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer
por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
Lei nº 9605/1998 – Lei de Crimes Ambientais
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Dispõe sobre as sansões penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.
Seção IV – Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural –
art. 62 a 65
Lei nº 1.211/1953
Dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná.
Art. 1º - Constiuti o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná o
conjunto de bens móveis e imóveis existentes no Estado e cuja conservação seja de
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Paraná,
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico,
assim como os monumentos naturais, os sítios e paisagens que importa conservar e
proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados
pela indústria humana.
Legislação municipal de proteção
Não há
Lei Complementar nº 57/2005
Cria o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – PAIC, implementado pelo
Fundo Municipal de Cultura – FMC e pelo Mecenato Subsidiado.
Art. 1º - Fica criado o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – PAIC, com a
finalidade de apoiar e incentivar as manifestações culturais e artísitcas locais, por meio
respectivamente, da canalização ou captação de recursos de modo a contribuir para:
II –

a preservação e difusão do patrimônio histórico, artísitco e cultural do

Município;
III - a produção e difusão dos bens culturais de valor universal, formadores e
informadores de conhecimento, cultura e memória;
IV - o pleno exercício dos direitos culturais e o livre acesso às fontes de cultura.
CONCEITOS
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MONUMENTOS: Obra ou construção testemunho da história, que ao longo do tempo
adquiriu valor cultural significativo (Grupo Matricial).
BUSTO: Escultura ou pintura que representa a parte da figura humana que consta da
cabeça, do pescoço e de uma parte do peito (Aurélio Buarque de Holanda). CHAFARIZ:
Fonte * pública por um depósito de água. Lançada através de bicas para tanque ou taça.
Feitos em cantaria, alvenaria ou até em metal (Luís Manoel Teixeira).
ESTÁTUA: Peça de escultura, em três dimensões, que representa, isoladamente ou
conjunto, figura inteira de homem, mulher, divindade ou animal. A sua dimensão é
variável entre metade do tamanho natural e as grandes dimensões da estátua colossal
(Grupo Matricial).
HERMA: Escultura de um busto em que o peito, as costas e os ombros são cortados
por planos verticais e normais entre si (E. Corona, C. Lemos).
MURAL: Obras executadas sobre paredes ou muro (Grupo Matricial).
OBELISCO: Pilar cuja secção quadrada vai diminui ndo progressivamente até o vértice,
que pode ser pontiagudo ou chanfrado. Hoje em dia, os exemplares recentes são
construídos em alvenaria comum, ou de concreto armado, e revestido de placas de
pedra ou mármore (E. Corona, C. Lemos).
PAINEL: Quadro. Relevo arquitetônico em feitio de moldura sobre um plano. Qualquer
obra artística ou decorativa que recobre uma parede ou parte dela (Aurélio Buarque de
Holanda).
PLACA: Chapa ou lâmina de material resistente (pedras, metal, vidro, acrílico,
cerâmica), com inscrição comemorativa (Grupo Matricial).
PORTAL: Edificação comemorativa em forma de porta, construída geralmente em
alvenaria ou concreto, em estradas ou logradouros públicos (Grupo Matricial).
REPUXO: Chafariz em lago ou fonte, cujo conjunto contém um ou mais orifícios que
permitem jatos contínuos e verticais nas fontes ornamentais (Grupo Matricial).

*

FONTE: nome das obras que encerram sistemas hidráulicos que tem por fim o provimento de água potável ou embelezamento de jardins ou
parques.
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PATRIMÔNIO DOCUMENTAL
Responsável pela preservação e conservação do acervo documental referente à
história do município, a Casa da Memória é uma Coordenadoria da Diretoria do
Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Curitiba. Sua origem remonta a Casa
Romário Martins, criada em 18 de setembro de 1972, quando teve início o processo de
pesquisa, levantamento e reprodução de ampla documentação histórica sobre a cidade.
Os projetos desenvolvidos ao longo dos sete anos em que a Romário Martins
abrigou o núcleo de documentação da memória curitibana geraram a motivação
necessária para desencadear o processo de proteção e valorização do patrimônio
cultural da cidade, que culminou na criação, em 12 de maio de 1981, da Casa da
Memória.
O acervo da Casa, reunindo mais de 700.000 itens é alimentado por pesquisas,
doações da comunidade e aquisições feitas por meio de leis de incentivo à cultura, é
composto por documentos impressos e manuscritos, periódicos, livros e materiais
iconográficos, como aquarelas, plantas, mapas, projetos de construção, rótulos,
fotografias em papel, diapositivos e negativos. Esse material é classificado, catalogado,
indexado e informatizado para disponibilização ao público em geral. O recebimento de
novos acervos deve ser aprovado pela Comissão de Acervos da Casa da Memória, que
visa a racionalização da gestão do patrimônio histórico-documental de Curitiba,
buscando promover ações centradas nas diretrizes que sustentam seu objetivo maior: a
guarda, proteção, preservação, pesquisa, difusão e valorização dos registros relativos à
história de Curitiba e do Paraná.
A política de trabalho da DPC em relação ao Patrimônio Documental foi norteada
por ações nas diretrizes que sustentam seu objetivo maior: a guarda, proteção,
preservação, pesquisa, difusão e valorização dos registros relativos à História de
Curitiba e do Paraná.
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ATRIBUIÇÕES
4

supervisionar as atividades de classificação, catalogação, indexação e

informatização das informações documentais que integram os acervos sob sua guarda,
coordenando a elaboração de critérios para estabelecimento de acervos raros;
4

coordenar as tarefas de reunião, seleção, inventário, organização e

conservação, possibilitando a padronização de critérios relativos ao processamento
técnico dos acervos documentais;
4

coordenar o atendimento a usuários, estabelecendo critérios que facilitem

a pesquisa do público;
4

apoiar ações destinadas a estimular a comunidade no conhecimento e

preservação dos suportes de sua memória, integrando suas atividades às de demais
setores em demandas e projetos no âmbito da ação e do patrimônio cultural;
4

promover a aquisição de acervos bibliográficos e documentais sobre

Curitiba e o Paraná, que, por sua importância, natureza, originalidade e/ou valor
histórico,

contribuam

para

o

enriquecimento

do

acervo

da

instituição.

DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO
A Coordenadoria da Casa da Memória mantém em sua estrutura organizacional
uma Divisão de Processo Técnico, Divisão de Multimeios, Centro de Documentação e
Referência e Setor de Obras Raras.
MULTIMEIOS
O acervo hoje conta com mais de 300 (trezentos) mil negativos, em banco de
dados Winisis. Pretende-se desenvolver projetos para digitalização desses negativos, e
inseri-los em um banco de dados com imagens, com a possibilidade de transferência de
informações, com o já existente.
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PRINCIPAIS COLEÇÕES:
•

Coleção Arthur Wischral

•

Coleção Julia Wanderley

•

Coleção João Baptista Groff

•

Família Mueller

•

Família Gluck

•

Foto Brasil

LEVANTAMENTO SUMÁRIO DOS ACERVOS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS
Fotográfico
4

daguerreótipos: 02;

4

ferrótipos: 01;

4

negativos em chapa de vidro e fragmentos: 12.236 (sendo 5.000 da Foto Brasil, a
serem processados);

4

negativos em película 35 e 120 mm, p/b: 157.000 (sendo 5.000 da Foto Brasil, a
serem processados);

4

negativos em película 35 e 120 mm, coloridos: 71.000;

4

diapositivos: 7.465 (sendo 168 a serem processados);

4

positivos digitais: 2.000 (todos a serem catalogados);

4

originais em papel, p/b: 6.512;

4

cópias em papel, p/b: 5.240;

4

cópias em papel, coloridas: 25.000;

4

cartões-postais: 745;

4

cartões estereoscópicos, em papel: 337;

4

álbuns: 17;
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4

fotolitos: 200;

4

rolos de microfilmes: 106.

Audiovisual
4

fitas de áudio em rolo: 213 (todas a serem digitalizadas);

4

fitas de audiocassete: 2.580 (todas a serem digitalizadas);

4

fitas de vídeo VHS: 462 (todas a serem digitalizadas);

4

fitas de vídeo U-Matic: aprox. 2.110 (todas a serem digitalizadas);

4

CDs: 69;

4

CDs-ROM: 105;

4

DVDs: 09.

Acervo a ser incorporado proviniente da PMC
4

negativos em película 35 mm, coloridos: 24.000;

4

positivos digitais: aprox. 20.000.

Acervo em negociação para ser adquirido (A.J. Wischral)
4

positivos em chapa de vidro, emoldurados: 134;

4

negativos em chapa de vidro: 1.875.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA
É composto por documentos impressos e manuscritos, periódicos, livros e
materiais iconográficos, como aquarelas, plantas, mapas, projetos de construção,
rótulos, etc. Esse material é classificado, catalogado, indexado e informatizado para
disponibilização ao público em geral.
Principais Coleções
•

Livro Tombo da Câmara
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•

Manuscritos da Câmara Municipal de Curitiba

•

Álvaras de Comércio

•

Coleção Andrade Muricy

•

Coleção Alceu Chichorro

•

Coleção Poty Lazzarotto

•

Coleção Romário Martins

•

Gibis (décadas 1940, 1950 e 1960)

•

Plantas e projetos arquitetônicos

•

Iconografia e artes gráficas

•

Partituras de Brasilio Itiberê

•

Rótulos e Embalagens

•

Genealogia Paranaense

•

Ilustração Paranaense

•

Fábrica Lucinda

•

Ordenações do Ouvidor Pardinho

LEVANTAMENTO SUMÁRIO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS
Acervo - Suporte
Livro
Folheto
Periódico (artigos)
Catálogo
Convite
Programa
Documento original
Documento digital
Documento xerox
Pasta Arquivo Histórico
Leis e Decretos
Entrevistas
Discursos
Estatutos e Regimentos
Índice de Ruas

Quantidade
6.890
2.951
20.051
495
2.461
1.268
1.047
171
855
1.312
218
539
11
68
1.825
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Quadro 18: Centro de documentação e referência

SETOR DE OBRAS RARAS
O critério que determina a execução dos trabalhos desse Setor tem por base
materiais bibliográficos datados até 1954, respeitando as publicações do 1º Centenário
da Emancipação Política do Paraná. Sendo manuscritos, livros, folhetos, periódicos e
documentos originais, os mesmos são higienizados, catalogados, inseridos em bases
de dados e acondicionados em embalagens com papel Ph neutro, identificados e
encaminhados a Reserva Técnica. São climatizados em ambiente com temperatura e
umidade controladas seguindo especificações técnicas adequadas para cada tipo de
material.
LEVANTAMENTO SUMÁRIO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS
Acervo - Suporte
Livro
Folheto
Periódico (artigos)
Documento original
Mapa, planta e projeto arquitetônico.
Acervos Poty / Muricy / Chichorro
Alvarás de Comércio
Artes Gráficas (diplomas e cartões postais)
Obras de Arte
Documentos da Câmara Municipal
Rótulos e Embalagens
Quadro 19: Obras Raras

Quantidade
1.516
984
5.206
552
1.921
8.398
16.353
70
104
6.824
800

Processo Técnico
No ano de 1993, foi criada a Divisão de Processo Técnico, visando centralização
e uniformidade na catalogação e informatização de acervo bibliográfico das bibliotecas
e centros de documentação. São catalogados mensalmente mais de mil itens. Em 2006
foi iniciada a catalogação de documentos digitais, incluindo a inserção de imagens e
texto eletrônico dos mesmos.
Atribuições
•

Responsável pela normatização na fonte, de publicações editadas pela FCC
(referências bibliográficas, catalogação na publicação, ISBN, ISSN);
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•

Procedimentos para processamento técnico de acervo;

•

Reorganização de bibliotecas especializadas

•

Catalogação de acervo nos seus diferentes formatos: livros, VHS, CDs,
catálogos e outros.

COMPATIBILIDADE DA SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL COM AS
LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.
Patrimônio Documental e a Legislação Municipal:
Não existe legislação municipal específica sobre patrimônio documental
•

Lei 4335, de 18/09/72: Denomina de Casa Romário Martins, o prédio
do patrimônio municipal que especifica.

•

Lei 4545, de 05/01/73: Cria a Fundação Cultural de Curitiba, conforme
especifica.

•

Decreto 103, de 02/02/73: Aprova o estatuto da Fundação Cultural de
Curitiba.

•

Decreto 424, de 19/05/75: referenda o Regimento Interno da FCC.

•

Lei 5365, de 07/07/76: acrescenta parágrafo ao artigo 3º da Lei
4545/73.

•

Decreto 482, de 20/08/86: delegando competência à Fundação
Cultural de Curitiba para outorgar permissão de uso.

•

Lei Complementar nº 57/2005 que cria o Programa de Apoio e
Incentivo à Cultura – PAIC, implementado pelo Fundo Municipal de
Cultura – FMC e pelo Mecenato Subsidiado.

•

Regimento Interno da Casa da Memória, s.d.

•

Lei Orgânica do Município de Curitiba – Capítulo 3 – da Cultura,
Artigos 177 a 181. 05/05/90.
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•

Lei 11087, de 01/07/04: Cria o Arquivo Público Municipal de Curitiba,
altera dispositivos da Lei 7671/91 e suas alterações e dá outras
providências.

Patrimônio Documental e a Legislação Estadual:
Secretaria de Estado da Cultura - Lei nº 1.211/1953
Patrimônio Documental e a Legislação Federal:
Existe legislação específica sobre o patrimônio documental na esfera federal. De
acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o
Patrimônio Documental é formado pelos documentos que constituem o acervo histórico
e fontes de comprovação de fatos históricos e memoráveis; materializado sob diversas
formas e diferentes bases, constitui muitas vezes o principal acervo dos arquivos
públicos e bibliotecas.
O artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil define patrimônio
cultural a partir de suas formas de expressão; de seus modos de criar, fazer e viver; das
criações científicas, artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos-culturais; e dos
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, que cabe ao poder público,
com o apoio da comunidade, a proteção, preservação e gestão do patrimônio histórico e
artístico do país.

360

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PATRIMÔNIO DOCUMENTAL ARQUIVÍSTICO
Este diagnóstico visa subsidiar a definição dos procedimentos para a elaboração
do Plano de Preservação e Proteção do Patrimônio Cultural de Curitiba como parte
integrante do Plano Setorial Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável, de forma a atender às diretrizes das políticas estabelecidas na Lei
Municipal nº 11.266, de 16 de dezembro de 2004, que “Dispõe sobre a adequação do
Plano Diretor ao Estatuto da Cidade”.
DEFINIÇÃO
O Patrimônio Documental Arquivístico é formado pelos documentos gerados pelo
Executivo e o Legislativo, no exercício pleno de suas funções, conservados ou reunidos
por qualquer organismo ou entidade de caráter público, pelas pessoas jurídicas em cujo
capital o Município participe majoritariamente, ou outras entidades públicas e pessoas
privadas físicas ou jurídicas, gestoras de serviços públicos relacionado com a gestão
desses serviços.
Dessa

forma

o

Patrimônio

Documental

Arquivístico

diferencia-se

da

Documentação de Apoio Informativo que pelas suas características formam os acervos
de Centros de Documentação e Pesquisa, Bibliotecas e instituições afins. O quadro 20
exemplifica algumas diferenças entre esses dois tipos de documentos:
Documentos
Documentação de
Apoio Informativo
(Casas de Memória,
Centros de Memória,
Centros de
Documentação).

Documentos de
Arquivo

Diferenças
•
Recolhida para informar sobre um assunto determinado.
•
Serve de apoio à gestão administrativa.
•
Não é original e comumente formada por exemplares múltiplos. Por
exemplo, recortes de Jornal, tudo o que for catalogado sobre a Praça
Tiradentes; ou coleções como: Poty Lazzarotto, Andrade Murici.)
•
Só tem valor informativo. Carece de valor testemunhal
administrativo, legal ou fiscal.
•
É um conjunto artificialmente organizado, formado por dossiês ou
unidades temáticas.
•
Produzidos de forma natural como materialização de uma atividade
realizada por um órgão administrativo.
•
São exemplares únicos e com valor testemunhal administrativo,
legal ou fiscal.
•
Formam conjuntos orgânicos de documentos estruturados e
compostos de séries documentais.

Quadro 20: Diferenças entre Documentação de Apoio Informativo e Documentos de Arquivo
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Instrumentos Legais Vigentes
4 Decreto-Lei nº 4.845, da República Federativa do Brasil, de 19 de
novembro de 1965, que proíbe a saída de obras de arte e ofício
produzidos no país até o fim do período monárquico.
4 Decreto-Lei nº 25 da República Federativa do Brasil, de 30 de novembro
de 1937, organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
4 Carta de Veneza, de 1964, Carta Internacional sobre a Conservação e o
restauro de Monumentos e Sítios.
4 Carta do Restauro, de 1972, do Ministério de Instrução Pública do
Governo da Itália.
4 Lei 7347/85: disciplina a ação civil pública sobre danos ao meio ambiente.
4 Carta de Washington - Carta Internacional para a Salvaguarda das
Cidades Históricas ICOMOS /1987.
4 Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de
outubro de 1988, Capítulo 1, dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos, Artigo 5º, inciso XXXIII: “Todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado”.
4 Lei nº 8.159, de oito de janeiro de 1991 que dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados estabelece no seu artigo 1º que
“É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e
informação”.
4 Resoluções 1 e 2/95 e 5/97, do CONARQ.
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4 Decreto nº 4073, de 03/01/2002 que regulamenta a Lei nº 8159, de
08/01/1991, acima.
4 Lei 1211/53, Lei do Tombamento do Estado do Paraná, que fundamenta o
que é tombamento e quais são as suas conseqüências.
4 Lei Orgânica do Município de Curitiba, Seção II – da Cultura, Artigo 178: a
lei estabelecerá: 1 A administração, a gestão da documentação e as
providências para franquear a consulta a quantos dela necessitem e
demais estabelecimentos.
4 Lei nº 11087, de 01/07/2004: Cria o Arquivo Público Municipal de Curitiba,
altera dispositivos da Lei 7671/91 e suas alterações e dá outras
providências.
GESTÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL ARQUIVÍSTICO
A preocupação com o Patrimônio Documental do Município de Curitiba iniciou-se
com a criação da Casa Romário Martins através da lei municipal 4335, de 1972, que
tinha como escopo implementar um serviço de informações culturais e turísticas
(SEITUR), como um ponto de apoio aos turistas e habitantes locais, organizando e
divulgando informações gerais sobre a cidade, seus pontos turísticos e seu artesanato,
os eventos e a programação cultural e iniciar um trabalho de valorização da memória
local, com a criação do Arquivo Histórico Municipal.
Semelhante a muitos municípios brasileiros da atualidade que, não possuindo
um arquivo municipal delegam às chamadas “casas de cultura”, “casa de memória” e
instituições afins a guarda e conservação de documentos de interesse público, a Casa
Romário Martins foi criada sem uma política específica para a gestão de documentos e
arquivos. Seu acervo acabou sendo formado por meio de pesquisa, levantamento de
material histórico, coleta, produção e organização de documentação histórica, onde
eram recuperadas informações sobre a história de Curitiba, acessíveis por exposições,
publicações e consultas ao acervo.
Em 1981, foi aberta, mas não legalmente constituída, a Casa da Memória como
um núcleo de documentação e pesquisa sobre Curitiba, absorvendo e ampliando
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funções e atividades que cabiam a Casa Romário Martins transformada nessa ocasião,
em espaço exclusivo de exposições sobre a história da cidade.
A partir da Lei Orgânica do Município de Curitiba, de 1990, que estabeleceu: “a
administração, a gestão da documentação e as providências para franquear a consulta
a quantos delas necessitem e o processo de tratamento dos documentos, edificações e
sítios detentores de “reminiscências”(sic) históricas e que o município se obriga a
construir e manter arquivo público próprio...” .
O Instituto Municipal de Administração Pública em 1993, através de um projeto
de pesquisa, da então Diretoria de Recursos Humanos, inicia a discussão sobre o
desenvolvimento de um Programa de Gestão Documental para o Município de Curitiba.
Em 1994, uma nova lei instituiu a Escola de Administração Pública/EAP em substituição
à Diretoria de Recursos Humanos que assumiu o projeto com vistas a criar um Sistema
Municipal de Arquivos, SIMA.
Em 1998, através do Decreto 288, foi criado o Programa de Gestão Documental
– PGD da Prefeitura Municipal de Curitiba gerido pelo IMAP com suas atribuições.
O decreto municipal 255/2004 aprovou o Manual de Gestão de Documentos da
Prefeitura Municipal de Curitiba e Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade
de Documentos das atividades-meio que o integram. No seu artigo 3º, parágrafo único,
reza que: “a atribuição prevista no caput deste artigo vigorará até a data de criação do
Arquivo Público Municipal, devendo então ser assumida por esse último”.
Criado o Arquivo Público Municipal de Curitiba através da lei nº 11087 de 1º de
julho de 2004, todas as competências configuradas nos artigos um a sexto e seus
incisos, passaram a ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração,
órgão ao qual a Diretoria do Arquivo Público Municipal de Curitiba está subordinado.
Ao Arquivo Público Municipal de Curitiba cabe a Gestão de Documentos que tem
os seguintes objetivos:
4 Assegurar de forma eficiente a produção, administração, manutenção e
destinação de documentos.
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4 Garantir que a informação governamental esteja disponível quando e onde
seja necessária ao governo e aos cidadãos.
4 Assegurar

a

eliminação

dos

documentos

que

não

tenham

valores

administrativos, fiscais, legais ou históricos.
4 Assegurar o uso adequado da informação, processamento automatizado de
dados e outras técnicas avançadas de gestão da informação.
4 Contribuir para o acesso e preservação dos documentos de guarda
permanente por seus valores históricos e científicos.
Com o fim de atingir estes objetivos vem desenvolvendo os seguintes projetos:
4 SUP – Sistema Único de Protocolo.
4 SGA – Sistema de Gerenciamento de Arquivos.
4 GD – Gestão Documental.
4 GI – Gestão da Informação.
4 Atendimento aos usuários através da disponibilidade e acessibilidade de
documentos, por meio dos protocolos das ruas da Cidadania.
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RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL DO ACERVO
DOCUMENTAL ARQUIVÍSTICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES
Para o levantamento das informações referentes aos documentos e arquivos,
foram agendadas reuniões com as CAD’s de cada órgão, quando foi solicitado pelo
Arquivo Público Municipal – ADAP que cada equipe realizasse o levantamento em seu
órgão, utilizando as CAD’s e outros servidores disponíveis para fazer a medição dos
documentos.
Foi passada a metodologia básica para a medição dos documentos para um ou
dois representantes de cada órgão, para que pudessem repassá-la aos outros
participantes do levantamento. Para a Secretaria Municipal de Educação – SME foram
realizadas palestras para duas turmas com servidores das unidades, em que
compareceram mais de 400 pessoas.
As informações foram recebidas e compiladas pela equipe do ADAP, que visitou
alguns locais para tirar dúvidas e fazer medições.
Observações sobre as condições de arquivamento nos diversos órgãos da
Prefeitura Municipal de Curitiba
Todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba estão com seus Quadros de
Classificação Arquivística (antigas Tabelas de Temporalidade de Documentos)
defasados e não possuem arquivos setoriais e gerais devidamente organizados e nem
recursos humanos qualificados em gestão documental.
De acordo com o Trabalho efetuado pela equipe de levantamento de
documentos de apoio informativo e de documento de arquivo, incluindo a catalogação
do Acervo Documental da PMC em 2006, verificamos:
4 o acervo de todos os órgãos da PMC possui aproximadamente 38.000 m
lineares de documentos (em diversos suportes),
4 a grande maioria dos acervos está em situação de guarda inadequada,
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4 Apesar da SMAD ser o órgão responsável pela definição das políticas de
Gestão de Documentos na administração pública municipal, sendo de
competência do ADAP a orientação necessária para aplicação das normas
vigentes, ainda existe sobreposição de funções no que diz respeito à
adequada implantação de uma política de gestão de documentos entre a
SMAD e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba.
IPPUC
Os documentos já estiveram em locais totalmente inadequados, ocorrendo a
perda de parte do acervo por estarem ao lado da caixa de água, em sótão.
O IPPUC possui um acervo de documentos da urbanização de Curitiba que
devem ser avaliados por historiadores, e definidas as melhores condições de guarda
para estes documentos. Observação: Em princípio o IPPUC pretende deter a posse e
guarda permanente do material de interesse de pesquisa.
Foi organizado o Arquivo Geral do IPPUC em um sub-solo com condições
razoáveis, mas este espaço já está totalmente preenchido com documentos
administrativo-financeiros. Os documentos de caráter técnico estão guardados nos
setores.
SMRH
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos possui documentos em diversas
situações e locais, considerando que o tempo de guarda é de mais de 50 anos, as
condições são inadequadas (intermediário).
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
Possui uma biblioteca onde estão armazenados, de forma precária, 390 livros de
1693 a 1960 de valor permanente.
SMU
O Edifício Delta não tem estrutura para a guarda de documentos em grande
quantidade, os setores estão abarrotados de documentos arquivados, pois a
quantidade de processos produzidos pela SMU é de cerca de 30% do total da PMC.
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Deverá ser criado o Arquivo Geral da SMU, para que os documentos sejam
arquivados dentro dos prazos legais estabelecidos na TTD.
A CAD estará revendo a TTD, que está em vigor desde 2003.
A documentação arquivada no Departamento de Cadastro Técnico é uma
documentação de guarda permanente, formada por 16 livros denominados Livros do
Rocio, com início em 1878, com estado precário de conservação.
FCC
O Patrimônio Documental Arquivístico da Fundação Cultural de Curitiba
encontra-se dividido em administrativo e cultural. Há sobreposição de funções entre o
Arquivo Público do Município de Curitiba e a Coordenação da Casa da Memória da
Fundação Cultural de Curitiba e a não aplicação dos critérios definidos pelo Manual de
Gestão Documental da Prefeitura de Curitiba.
A Coordenação da Casa da Memória, de acordo com o Centro Interamericano de
Pesquisa e Documentação, caracteriza-se por ser um Centro de Documentação ou
Informação criado “a fim de poupar ao estudioso a perda de tempo e o esforço inútil,
que por carência de informações, resolve problemas já solucionados, ou repete
experiências que foram testadas anteriormente”. Além da documentação de apoio
informativo faz parte do seu acervo aquelas de valor arquivístico, ou seja, produzida e
acumulada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, no pleno exercício de suas
funções no Município de Curitiba, tais como:
4 Livro Tombo da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, de 1693: registra
a Ata de Fundação da Vila de Curitiba;
4 Provimentos

do

Ouvidor

Pardinho

de

1721:

primeiro

registro

de

regulamentação e regularização do quadro urbano de Curitiba;
4 6.824 Manuscritos da Câmara Municipal de Curitiba de 1847 a 1938;
4 1921 Projetos e Plantas de 1900 a 1920: retratando a arquitetura de Curitiba
no início do século passado;
4 16353 Livros de Alvarás do Comércio de 1885 a 1974;
4 Documentos da Porta de 1893 a 1936;
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4 12 Livros Foreiros de 1890 a 1934;
4 24.000 negativos coloridos em película 35mm e 20000 positivos digitais
produzidos pela Secretaria Municipal da Comunicação Social desde 1993.
ARQUIVO PERMANENTE E INTERMEDIÁRIO DO ADAP
Estão sendo remanejados para imóvel alugado no Capão Raso, com 2550 m2. A
Prefeitura Municipal de Curitiba construirá um Centro Administrativo onde está prevista
a construção de Arquivo Público Municipal dentro das normas definidas pelo Conselho
Nacional de Arquivos – CONARQ.
Anexo
Lei 8159/91, de 08/01/1991: dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos
e dá outras providências.
Decreto 255/04, de 29/04/04 – (município de Curitiba): aprova o Manual de
Gestão de Documentos e o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade de
Documentos das atividades-meio que o integram.
Decreto 1111/04, de 30/11/2004 – município de Curitiba: unificação do Sistema
Unificado de Protocolo – SUP.
Normas Internacionais de Arquivo: ISAD(G), CPF.
Carta de Veneza: Carta internacional sobre a conservação e o restauro de
monumentos e sítios, 1964.
Lei 4335, de 18/09/72: Denomina de Casa Romário Martins, o prédio do
patrimônio municipal que especifica.
Lei 4545, de 05/01/73: Cria a Fundação Cultural de Curitiba, conforme especifica.
Decreto 103, de 02/02/73: Aprova o estatuto da Fundação Cultural de Curitiba.
Decreto 424, de 19/05/75: referenda o Regimento Interno da FCC.
Lei 5365, de 07/07/76: acrescenta parágrafo ao artigo 3º da Lei 4545/73.
Decreto 482, de 20/08/86: delegando competência à Fundação Cultural de
Curitiba para outorgar permissão de uso.
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Lei 7600 de 09/01/91: institui o Sistema de Administração de Recursos Humanos
do Município de Curitiba.
Lei 7671, de 10/06/91: dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder
Executivo do Município de Curitiba e dá outras providências.
Regimento Interno da Casa da Memória, s.d.
Lei Orgânica do Município de Curitiba – Capítulo 3 – da Cultura, Artigos 177 a
181. 05/05/90.
Lei 11087, de 01/07/04: Cria o Arquivo Público Municipal de Curitiba, altera
dispositivos da Lei 7671/91 e suas alterações e dá outras providências.
Resolução nº 1, de 18/10/95: Dispõe sobre a necessidade de adoção de planos
de classificação de documentos nos arquivos correntes, que considerem a natureza dos
assuntos resultantes de suas atividades e funções.Conarq.
Resolução nº 2, de 18/10/95: Dispõe sobre as medidas a serem observadas na
transferência ou no recolhimento de acervos documentais para instituições arquivísticas
públicas. Conarq.
GLOSSÁRIO
Arquivo Público: Conjunto orgânico de documentos produzidos e ou recebidos no
exercício de suas funções, pelas pessoas físicas ou jurídicas no transcurso de
atividades administrativas regidas pelo direito público.
Documento de apoio informativo: os documentos são produzidos e conservados com
objetivos culturais. A significação do acervo documental não depende da relação que os
documentos tenham entre si. Pode ser aplicada a unidades isoladas e/ou coleções. Um
arquivo pode ter um centro de documentação, mas um centro de documentação não é
um arquivo.
Documento: em Direito, documento é um objeto corpóreo, resultado da atividade
humana, que pelos vestígios de confiabilidade, representa por si só, permanentemente,
um fato idôneo.
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Documento, na gestão administrativa: Toda expressão em linguagem natural ou
convencional e quaisquer outras expressões gráficas, sonoras ou em imagem,
recolhidas em qualquer tipo de suporte material, incluindo os informáticos, produzidas
no âmbito do executivo e do legislativo.
Documentação: conjunto de conhecimento e técnicas que têm por fim a pesquisa, a
reunião, descrição, produção e utilização de documentos de qualquer natureza e que
podem ser utilizados para esclarecer ou provar determinado assunto ou fato.
Documento de arquivo: é o testemunho de um feito ou ato realizado no exercício de
suas funções, por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, de acordo com
características de tipo material ou formal.

A informação mais o suporte é igual ao

documento.
Documento histórico: Classificação: uma operação intelectual que tem por objetivo
identificar e agrupar os documentos em séries, tendo em conta sua tipologia e um fundo
configurado.
Direito à Informação: reconhecimento legal pelo qual se autoriza aos cidadãos a ter
acesso aos registros e arquivos que não estejam legalmente sujeitos a restrição de
consulta.
Fonte:
BELOTTO, Helo ísa. Arquivos Permanentes. Tratamento Documental. Rio de
Janeiro: FGV, 2004.
•

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Resoluções 1 e 2/95 e 5/97.

•

_______. Lei 8159/91.

•

Lei 7347/85. Disciplina ação civil pública sobre danos ao Meio Ambiente.

•

PAES, Marilena. Arquivo Teoria e Prática. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

•

SCHELLENBERG, T.R. Arquivos Modernos. Princípios e Técnicas. Rio
de Janeiro: FGV, 2006.
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•

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) – Madrid. Becas para Archiveros
municipales iberoamericanos. Mimeo. Madrid, 2006.

•

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Plano de Classificação e
Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do
Estado de São Paulo: atividades-meio. São Paulo, 2005.

Tabela 36: Acervo documental na PMC
DOCUMENTOS TEXTUAIS
ÓRGÃO

COHAB

METROS QUANTIDADE
CAIXAS
LINEARES DE FOLHAS POLIONDAS

ESTANTES
PADRÃO

ÁREA P/
ESTANTES

Documentos
Total geral
especiais em
em metros
metros
PESO EM
lineares
lineares
KG

1.114,48

13.708.104

7.961

265

279,32

55.724,00

1.114,48

CURITIBA SA

345,00

4.243.500

2.464

82

86,47

17.250,00

345,00

CURITIBATUR

52,33

643.659
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12

13,12

2.616,50

52,33

771,75
617,64

9.492.525
7.596.972

5.513
4.412

184
147

193,42
154,80

38.587,50
30.882,00

FAS
FCC
ICS

23,14

771,75
640,78

1.640,00

20.172.000

11.714

390

411,03

82.000,00

IMAP

221,41

2.723.343

1.582

53

55,49

11.070,50

221,41

IPMC

1.235,00

15.190.500

8.821

294

309,52

61.750,00

1.235,00

91,30

18.213,50

IPPUC
PGM
SEPLAN
SERIC
SGM

364,27

4.480.521

2.602

87

2.143,19
1,26
1,40

26.361.237
15.498
17.220

15.309
9
10

510
0
0

175,04

2.152.992

1.250

42

SMAB

154,96

1.906.008

1.107

37

SMAD

4.732,65

58.211.595

33.805

1.127

SMAM

33,44

411.324

239

8

1.640,00

1201,89

537,14 107.159,50
0,32
63,00
0,35
70,00
43,87

8.752,00

38,84

7.748,00

1.186,13 236.632,50

1.566,16
2.143,19
1,26
1,40

19,12

194,16

106,61

4.839,26

154,96

8,38

1.672,05

6,24

39,68

86,08

108,00

SMCS

21,92

269.616

157

5

5,49

1.096,00

SMDS

151,32

1.861.236

1.081

36

37,92

7.566,00

151,32

7.166,26

88.144.998

51.188

1.706

1.796,06 358.313,00

7.166,26

SME
SMEL

43,40

533.820

310

10

10,88

2.170,00

43,40

1.486,00

18.277.800

10.614

354

372,43

74.300,00

1.486,00

SMMA

599,48

7.373.604

4.282

143

150,25

29.974,00

599,48

SMOP

139,23

1.712.529

995

33

34,89

6.961,50

139,23

SMRH
SMS

571,52
8.651,00

7.029.696
106.407.300

4.082
61.793

136
2.060

143,24 28.576,00
2.168,17 432.550,00

571,52
8.651,00

SMF

SMU
URBS
TOTAL

210,00

2.583.000

1.500

50

3.310,00

40.713.000

23.643

788

35.953,95

442.233.597

256.814

8.560

52,63

10.500,00

121,00

829,57 165.500,00
9.011

1.797.698

331,00
3.310,00

1.564,08

37.518

Obs.: Número de folhas por metro linear / média verificada no arquivo – 12300
Número de caixas por estante padrão – 30
Capacidade de acondicionamento da caixa poliondas = 1722 Folhas por caixa – 0.14 m/L
O número de estantes varia conforme o layout adotado – 0,95 est/m2
Média de peso por metro linear – 50 kg
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PATRIMÔNIO IMATERIAL
INTRODUÇÃO
A

Unesco

define

como

patrimônio

cultural

imaterial

às

práticas,

representações, expressões, conhecimentos e técnicas e também os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares que lhes são associados e as comunidades, os grupos e,
em alguns casos, os indivíduos que se reconhecem como parte integrante de seu
patrimônio cultural.
O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente
recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação
com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e
continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana. Augusto Arantes Neto, ao presidir o IPHAN, apresentou o
patrimônio imaterial como uma nova perspectiva para a preservação dos bens
culturais nacionais e da própria identidade brasileira:
“É necessário contemplar a pluralidade social que caracteriza a nação
brasileira. Além disso, é inadiável a tarefa de reconhecer e valorizar os aspectos da
produção cultural em que as camadas populares, os diversos grupos étnicos e as
nações indígenas têm participação inquestionavelmente visível e efetiva. Este é o
caso das celebrações, dança, música, literatura oral, artes gráficas e conhecimentos
tradicionais, entre outros”.
Cabe ressaltar o forte vínculo entre o patrimônio imaterial, complexo conjunto
de manifestações culturais das comunidades que integram os 75 bairros de Curitiba,
e sua íntima relação com a percepção e uso do meio ambiente. De como as festas
populares, religiosas, atividades de lazer e sociabilidades destas comunidades se
utilizam, intervém, resignificam o espaço geográfico, atribuindo-lhe funções que nem
sempre correspondem ao planejamento das instâncias publicas de Estado.
A política de ação cultural da FCC em relação ao patrimônio imaterial avançou
significativamente com a implantação do projeto Mapeamento das Culturas
Populares de Curitiba, com a intenção de registrar, divulgar e promover os bens
culturais de natureza imaterial do município. Como conseqüência desta nova política
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de trabalho, em 2006 a FCC lançou edital, através do Fundo Municipal de Cultura,
para a área de patrimônio cultural de natureza imaterial.
O projeto Mapeamento das Culturas Populares de Curitiba consolidou-se no
final de 2005, composto por uma equipe multidisciplinar da FCC cuja proposta é
inventariar e cadastrar as manifestações artísticas de cunho popular existentes nos
bairros de Curitiba, bem como registrar amostragens tanto dos grupos, artistas
individuais e eventos de natureza diversa (religiosos, festivos, de organização
comunitária e cidadania) que são ali celebrados.
Diante da imensa gama de abordagens que o tema contempla, somado à
extensão territorial que abrange as 9 administrações regionais da administração
municipal, o projeto Mapeamento das Culturas Populares de Curitiba optou por
concentrar seus registros de campo em três linhas mestras: artesãos, cultura hip-hop
e benzedeiras. Evidentemente, não deixam de serem registrados os eventos
relevantes de outras naturezas e temáticas (eventos religiosos, ritos, feiras
populares, festivais de música, canto, teatro, dança, literatura, poesia, artes visuais,
etc.).
O trabalho de campo concluído em um ano resultou em 332 registros com
dados gerais tantos de grupos artísticos quanto de indivíduos que exercem alguma
atividade culturalmente relevante em sua comunidade. Basicamente o banco de
dados registra o endereço, contatos telefônicos, e-mail, site se houver e, em alguns
casos, ensaio fotográfico e entrevista transcrita.
O objetivo principal do banco de dados é que as informações possam ser
disponibilizadas tanto pelas administrações regionais quanto pelas associações de
moradores, estudantes, pesquisadores e a própria comunidade envolvida no projeto.
A intenção é disponibilizar o conteúdo deste banco de dados via web através
do projeto Biblioteca Digital. Das 9 administrações regionais foram inventariadas 4
(Regional Portão, Regional Boqueirão, Regional Bairro Novo e Regional Pinheirinho),
justificando a escolha da região sul da cidade por sua extensão territorial, perfil
socioeconômico (de classe média baixa e carente), altíssimas taxas de ocupação e
densidade demográfica e por serem as regiões com processo de ocupação mais
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recente (menos de 30 anos) e pouco ou nenhum registro institucional sobre as
atividades culturais destas áreas. Em termos quantitativos podemos afirmar que 50%
da previsão de trabalho de campo foi concluída no prazo de um ano de trabalho do
projeto, entre outubro de 2005 e novembro de 2006.
A política da FCC em relação ao Patrimônio Imaterial foi norteada pelos
seguintes critérios:
4 Implementar política cultural em sintonia com as diretrizes nacionais de
proteção

ao

patrimônio

cultural

de

natureza

imaterial;

(aqui

referindo-se

especificamente à proposta do Inventário Nacional de Referências Culturais-INRC,
apresentado pelo IPHAN em 2000)
4 Ampliar as ações municipais na gestão do patrimônio cultural de Curitiba;
4 Disseminar as ações culturais por todo o município, consolidando uma
política cultural abrangente e que contemple a pluralidade e a inserção social dos
diferentes segmentos da população;
4 Implementar política municipal de inventário, registro e salvaguarda de
bens culturais de natureza imaterial.
Ainda com respeito à política de preservação e conservação do patrimônio
cultural de natureza imaterial, previamente esboçada no texto do Pano Diretor de
Curitiba, a FCC possui como meta de trabalho a consolidação de ações específicas:
4 Identificar as referências culturais dos diferentes segmentos sociais no
município de Curitiba;
4 Estabelecer um programa de educação patrimonial e consolidar núcleos de
memória nas comunidades;
4 Valorizar as manifestações específicas dos diferentes segmentos sociais;
4 Divulgar e promover os bens culturais locais de natureza imaterial;
4 Integrar a comunidade no mapeamento/roteiro/circuito das manifestações
culturais da cidade;
4 Envolver a comunidade como protagonista e parceira das ações;
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4 Incentivar o registro dos bens imateriais da comunidade.
Legislação Federal
Existe legislação específica sobre o patrimônio de natureza imaterial na esfera
federal, onde destacamos as definições das categorias de bens culturais produzidos
pelo Departamento de Identificação e Documentação do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional e pelo grupo de trabalho do patrimônio Imaterial,
recentemente estabelecidos no Decreto nº 3551, de 4 de agosto de 2000, que institui
o registro dos bens culturais de natureza imaterial.
A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988
incorpora a visão antropológica de cultura e as noções de bem cultural, dinâmica
cultural e de referência cultural adotadas pelo IPHAN/Minc. Ainda sobre a temática
cultura, a Constituição brasileira possui as seguintes referências:
4 ação popular; hipótese de lesão ao patrimônio cultural – art. 5 o, LXXIII
4 bens e valores; formas de expressão; modos de criar, fazer e viver;
criações científicas, artísticas e tecnológicas; manifestações artístico-culturais;
conjuntos urbanos e sítios; produção e conhecimento; incentivos – art. 216, I a V, e §
3

o

4 Estado, garantia; plenitude de exercício dos direitos e acesso às fontes;
apoio e incentivo à valorização e difusão das manifestações; proteção às
manifestações, datas comemorativas – art. 215 – patrimônio cultural, bens materiais
e imateriais, promoção do patrimônio cultural brasileiro, gestão da documentação
governamental, incentivo à produção e conhecimento de bens e valores, danos e
ameaças ao patrimônio cultural, tombamentos de documentos e sítios históricos dos
quilombos – art. 216
4 mercado interno; patrimônio nacional; incentivo ao desenvolvimento – art.
219

376

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
4 patrimônio/ proteção, responsabilidade por danos; legislação concorrente
– art. 24, VII a IX – lesão/ art. 5o, LXXIII – cultural; promoção – art. 216, § 1o – danos
e ameaças; punição – art. 216, § 4 o
4 produção regionalizada – art. 221, III
4 proteção; impedimento à evasão, destruição, descaracterização de obra
de arte e outros bens; meios de acesso – art. 23, III a V
4 respeito aos valores – art. 210, caput
Legislação Estadual
A Coordenadoria de Patrimônio Cultural da SEEC (Secretaria Estadual de
Cultura) formulou o projeto para elaboração de uma Lei de Tombamento do
Patrimônio Imaterial Paranaense. (Atualmente não há legislação estadual específica
sobre o patrimônio imaterial na instância estadual). A Coordenadoria do Patrimônio
também mantém alguns projetos em andamento, dos quais destacam-se:
a) Inventário sobre a cultura indígena paranaense;
b) Projeto “Caminho das Tropas” – tombamento do centro histórico da Lapa;
c) Projeto “Paraná da Gente” – Inventário do patrimônio cultural dos 399
municípios paranaenses. O referido projeto já publicou volumes enfocando os temas:
pratos típicos paranaenses, contos e lendas paranaenses e origem dos nomes dos
municípios.
Legislação Municipal
Não há legislação municipal específica para o registro do Patrimônio Imaterial.
A Lei Municipal de Incentivo à Cultura é um instrumento importante para viabilizar
ações de salvaguarda e fomento à manutenção de nossos bens culturais.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou o processo de informatização
de suas informações no começo da década de 90, criando no Departamento de
Pesquisa e Monitoramento um Sistema de Monitoramento Ambiental - MSM,
desenvolvido em linguagem Clipper para controle do licenciamento e fiscalização
ambiental. No mesmo departamento foi criado o Serviço de Geoprocessamento. Em
seguida foi informatizado o Departamento de Limpeza Pública com o Sistema de
Controle de Resíduos Sólidos – MLP, desenvolvido em linguagem Clipper. No
Departamento de Serviços Especiais foi criado o Sistema de Gerenciamento do
Serviço Funeral – MSE, também em linguagem Clipper e o Sistema de Controle de
Lotes de Cemitério - CEMI, desenvolvido em linguagem Visual Basic. Na seqüência,
foram desenvolvidos outros pequenos sistemas e atualizados os anteriores.
Hoje esses sistemas foram atualizados e a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente conta com os seguintes programas:
DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO:
-

SIMA – Sistema Informatizado de Monitoramento Ambiental

-

SAAC – Cadastro de Postos de Combustíveis

-

MOA – Sistema Aplicativo Olho D’Água

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS:
-

PARQUES – Parques e Praças

-

MAL – Sistema de Áreas de Lazer

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA:
-

GRS – Gestão de Resíduos Sólidos

-

GSE – Sistema de Protocolo

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIAIS
-

MSE – Meio Ambiente Serviços Especiais

-

CL – Controle de Lotes de Cemitérios
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-

CEMI – Controle de Lotes de Cemitérios

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL
-

MCS – Movimentação Controle de Solicitações

-

SPO – Sistema de Produção Ornamental

-

WINISIS – Acervo Bibliográfico do Museu Botânico

-

HERBÁRIO – Banco de Dados do Herbário

DEPARTAMENTO DO ZOOLÓGICO
-

MHNCI – Coleções Zoológicas
Todos os sistemas foram desenvolvidos dentro da legislação da época

obedecendo a critérios primeiramente do CPD do IPPUC e posteriormente do ICI,
sempre se adequando aos planos e programas do governo municipal.
O Serviço de Geoprocessamento, criado em 1992 no Departamento de
pesquisa e Monitoramento, foi responsável por um avanço considerável na produção,
análise e apresentação das informações ambientais em forma digital de todo o
município de Curitiba.
Utilizando o software Cartocad em ambiente DOS foi realizado o primeiro
mapeamento georeferenciado das áreas verdes do município de Curitiba em forma
digital. Na seqüência, com softwares mais atuais maxicad e posteriormente Arcview,
foram realizados outros trabalhos que compõem a base de dados georeferenciados
da S.M.M.A. Esta base de dados tem sido útil no apoio técnico e fiscalização,
monitoramento e elaboração de projetos da S.M.M.A. e outros setores da P.M.C.
Os mapas e figuras a seguir demonstram alguns exemplos dos trabalhos
desenvolvidos.
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Mapa 35: Áreas Verdes
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MAPEAMENTO DA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA 1996 – DBMAPA

Figura 18: Bairro Tarumã
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MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE EXTRAÇÃO MINERAL – 2000

Figura 19: Monitoramento das áreas de extração mineral
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REVITALIZAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA – 2001
Figura 20: Bairro Rebouças

SUBSÍDIOS PARA A
EXECUÇÃO DO PLANO DE
AÇÃO

MAPAS
Remoção
Poda drástica
Poda leve
Poda profilática
Replantio
Ampliação de área
livre
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PERFIL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - 2001

Figura 21: Exemplo de perfil da água subterrânea
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MAPEAMENTO DAS ÁREAS VERDES E CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA DOS
MACIÇOS FLORESTAIS – 2005

Figura 22: Detalhe dos maciços florestais no bairro Cascatinha
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PLANO DE ARBORIZAÇÃO VIÁRIA – 2006 – BAIRRO SÍTIO CERCADO

Figura 23: Detalhe de prancha indicando árvores com solo compactado
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CONCLUSÕES
Hoje, o Geoprocessamento tornou-se ferramenta indispensável para ações e
projetos em meio ambiente. A proposta da criação do Centro do Geoprocessamento
visa à integração e disponibilização das informações ambientais dos seis
departamentos que compõem a S.M.M.A. Para tanto, será criada uma comissão
interna de geoprocessamento coordenada pelo Centro e com um representante de
cada departamento, responsável pela atualização das informações ambientais
produzidas pelo referido departamento. Estas informações poderão ser acessadas e
analisadas por qualquer técnico “logado” na rede S.M.M.A. – Domain da Secretaria,
utilizando software disponível na rede.
A implantação do Centro possibilitará agilidade e confiabilidade na obtenção,
atualização e processamento das informações ambientais da S.M.M.A.
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LEGISLAÇÃO
A legislação ambiental em Curitiba é uma das mais completas do Brasil.
Apesar disto ainda existem lacunas que demandam complementação, como o caso
do patrimônio que foi amplamente exemplificado no capítulo específico.
No texto abaixo será apresentada a relação das Leis e Decretos hoje em
vigência e os temas os quais abordam.
Todos os diplomas legais citado podem ser encontrados na íntegra no site da
PMC: www.curitiba.pr.gov.br , dentro da área da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, no tópico legislação SMMA.
Os dois títulos de maior relevância são a Lei 7833 de 19 de dezembro de 1991
que “Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio
ambiente e dá outras providências” e estabelece as atribuições a competências da
SMMA e a Lei 9806 de 03 de janeiro de 2000 que “Institui o Código Florestal do
Município de Curitiba e dá outras providências” que consolida e atualiza o processo
histórico do Município em relação à gestão das áreas verdes urbanas.
LEIS
Lei Complementar nº 07 de 17 de março de 1993
Estabelece a redução de Imposto Imobiliário incidente em até 80% para
terrenos ocupados com atividade econômica primária, conforme especifica
Lei nº 6.337
de 28 de setembro de 1982
Institui incentivo construtivo para a preservação de imóveis de valor cultural,
histórico ou arquitetônico.
Lei nº 6.866
de 09 de julho de 1.986
Dispõe sobre a coleta, transporte e destino de resíduos sólidos hospitalares
(lixo hospitalar) e dá outras providências.
Lei nº 7.230
de 30 de agosto de 1.988
Torna obrigatório o plantio de árvores, arbustos e vegetações rasteiras, nas
faixas não edificáveis de fundos de vale.
Lei nº 7.409
de 27 de dezembro de 1.989
Estipula multa aos promotores de esportes que se utilizem do sacrifício de
animais.
Lei nº 7.591
de 12 de dezembro de 1.990
Proíbe o transporte, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de
combustível que contenha metanol no Município de Curitiba e dá outras
providências.

Quadro 21: Arcabouço Legal Municipal
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Lei nº 7.622

Lei nº 7636

Lei nº 7.651

Lei nº 7.833

Lei nº 7972
Lei nº 8.681

Lei nº 8.984

Lei nº 8.985

Lei nº 9.237

Lei nº 9.380

Lei nº 9.493

Lei nº 9.804

Lei nº 9.803
Lei nº 9.805

Lei nº 9.806
Lei nº 9.991

De 01 de abril de 1.991
Dispõe sobre a utilização do recuo do alinhamento predial dos terrenos
edificados como área verde.
de 29 de abril de 1.991
Dispõe sobre a regulamentação do tráfego de veículos de transporte de
cargas perigosas no Município de Curitiba.
de 14 de maio de 1.991.
Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nos passeios para a
expedição do certificado de conclusão de obra
de 19 de dezembro de 1991
Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio
ambiente e dá outras providências.
de 24 de junho de 1.992
Dispõe sobre o Transporte de Resíduos e dá outras providências.
de 11 de julho de 1995
Dispõe sobre a instalação de Postos de Abastecimento de
Combustível e Serviços e cria obrigatoriedade em executar medidas
preventivas de proteção ao meio ambiente, especialmente no sistema de
armazenamento de combustíveis.
de 13 de dezembro de 1996
Proíbe aos estabelecimentos comerciais e pessoas físicas ou jurídicas, a
venda de "Tinta Spray" para menores de 18 (dezoito) anos, estabelece
sanções aos pichadores, e dá outras providências.
de 13 de dezembro de 1996
Torna obrigatória a construção de áreas reservadas à coleta seletiva de lixo
nos casos que especifica.
de 23 de dezembro de 1997
Dispõe sobre a Panfletagem de Propaganda Comercial nos logradouros
púbicos da Capital
de 30 de setembro de 1998
Dispõe sobre a normatização para o transporte de resíduos no Município de
Curitiba.
de 15 de abril de 1999
Determina que os proprietários de cães de raças notoriamente violentas e
perigosas coloquem o equipamento de segurança chamado focinheira nos
animais quando transitarem em parques, praças e vias públicas de Curitiba.
de 03 de janeiro de 2000
Cria o sistema de Unidades de Conservação do Município de Curitiba e
estabelece vários critérios e procedimentos para implantação de novas
Unidades de Conservação.
de 3 de janeiro de 2000
Dispõe sobre a Transferência de Potencial Construtivo
de 03 de janeiro de 2000
Cria o Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental e dá outras
providências
de 03 de janeiro de 2000
Institui o Código Florestal do Município de Curitiba, e dá outras providências.
de 29 de setembro de 2000
Altera os incisos I, letra “d”, II, VIII e XIX, do art. 2º, da Lei nº 9805, de 03 de
janeiro de 2000, que cria o Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário
Ambiental e dá outras providências

389

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Continuação Quadro 21
Lei nº 10.072

Lei nº 10.595
Lei nº 10.625

Lei nº 10.785

Lei nº 11.095

Lei nº 11.268

Lei nº 11.368

Lei nº 12.080

de 12 dezembro de 2000
Altera a redação do § 1º, do art. 22, incisos II, III e IX, do art. 43 e art.44, da
Lei nº 9806, de 04 de janeiro de 2000 que “Institui o Código Florestal do
Município de Curitiba”.
de 05 de dezembro de 2002.
Dispõe sobre o serviço funerário Municipal de Curitiba.
de 19 de dezembro de 2002
Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público e
dá outras providências.
de 18 de setembro de 2003
Cria no Município de Curitiba o Programa de Conservação e Uso Racional da
Água nas Edificações – PURAE.
de 08 de julho de 2004*
*Dispositivos Pertinentes
Dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o
licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação
de obras no Município, e dá outras providências.
de 16 de dezembro de 2004
Autoriza o Município de Curitiba a conceder o uso do Aterro Sanitário da
Caximba para exploração do Biogás
de 07 de abril de 2005
Altera o inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 8681, de 11 de julho de 1995, que
dispõe sobre a instalação de Postos de Abastecimento de Combustível e
Serviços e cria a obrigatoriedade em executar medidas preventivas de
proteção ao meio ambiente, especialmente no sistema de armazenamento de
combustíveis.
de 19 de dezembro de 2006
Cria a reserva particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM.

DECRETOS
Decreto nº 156
Decreto nº 164

Decreto nº 192

Decreto nº 194

Decreto nº 195
Decreto nº 246

de 04 de maio de 1990
Estabelece procedimentos de utilização do Aterro Sanitário Sul (Cachimba).
de 01 de março de 2004
Regulamenta a doação de bens de cunho artístico ao Município e dá outras
providências.
de 03 de abril de 2000
Regulamenta parcialmente o Art.5º inciso IX da Lei nº 9.800/2000, no que diz
respeito à Área de Proteção Ambiental do Iguaçu, Parque Municipal do Iguaçu
e dá outras providências.
de 03 de abril de 2000.
Regulamenta o Art. 15, § 1º, inciso XVII, da Lei nº 9.800/00, estabelece
condições especiais de aproveitamento para os terrenos integrantes do Setor
Especial de Áreas Verdes, e dá outras providências.
Dispõe sobre o Setor Especial
Residencial - Áreas Verdes - CIC.
de 26 de março de 2004
Regulamenta parcialmente o Art. 7o, da Lei no 9.804/00 e institui o Plano de
Manejo do Parque Natural Municipal de Lazer “General Iberê de Mattos” –
Bacacheri.
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Decreto nº 250

Decreto nº 391

Decreto nº 471
Decreto nº 525

Decreto nº 556

Decreto nº 565

Decreto nº 580
Decreto nº 606

Decreto nº 606

Decreto nº 642
Decreto nº 643
Decreto nº 673

Decreto nº 691

Decreto nº 791

Decreto nº 793
Decreto nº 838
Decreto nº 921
Decreto nº 971

Decreto nº 983

de 30 de abril de 2004
Altera e atualiza o Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção
Ambiental do Passaúna conforme Decreto Estadual nº 5.063/01, regulamenta
parcialmente o inciso IX, do Art. 5º, da Lei nº 9.800/00 e dá outras
providências.
De 25 de junho de 1992
Dispõe sobre a administração do Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá
outras providências.
de 27 de outubro de 1988
Dispõe sobre os Parques Municipais e dá outras providências.
de 29 de junho de 2004
Regulamenta o parágrafo único do Art. 2o, da Lei nº. 10.906/03, que dispõe
sobre a promoção e realização de eventos no Município de Curitiba,
estabelecendo critérios para utilização de espaços públicos.
de 17 de agosto de 1998
Disciplina o licenciamento ambiental dos empreendimentos de extração de
areia e/ou argila no Município de Curitiba.
de 16 de agosto de 2002
Regulamenta parcialmente o Art. 7o, da Lei no 9.804/00 e institui o Plano de
Manejo da Área do Parque Municipal Tanguá.
de 04 de junho de 1993
Regulamenta a Lei Complementar nº. 07/93, de 17 de março de 1973.
de 08 de junho de 2006
Regulamenta a Lei nº. 11.535/05 e dispõe sobre os parâmetros de
ocupação do solo e sistematização para licenciamento de
implantação de estações de telecomunicações.
de 12 de junho de 2007
Regulamenta a Lei nº. 12.080/2006, que cria a reserva particular do
patrimônio natural municipal - RPPNM
de 30 de abril de 2001
Regulamenta a Lei no 9.493/93.
de 30 de abril de 2001
Regulamenta o Art. 6o, da Lei no 7.833/91.
de 18 de setembro de 2002
“Cria o Setor Especial do Parque Natural Municipal Tanguá e dá outras
providências”.
de 23 de agosto de 1995
Estabelece o Regimento Interno do Conselho Municipal do
Meio Ambiente.
de 12 de agosto de 2003
“Dispõe sobre os critérios para implantação dos mecanismos de contenção de
cheias”.
Regulamenta a Lei nº 11.642/05, que institui o Programa de Adoção de
Logradouros Públicos no Município de Curitiba.
de 18 de agosto de 1997
Institui o Relatório Ambiental Prévio no Município de Curitiba
de 11 de outubro de 2001
Declara imunes de corte as árvores que especifica e dá outras providências.
de 13 de novembro de 1995
Regulamenta a Lei nº 8.681/1995 quanto às condições das edificações e da
proteção ambiental dos Postos de Abastecimento e Serviços.
de 26 de outubro de 2004 Dispondo sobre a coleta, o transporte, o tratamento
e a disposição final de resíduos sólidos no Município de Curitiba.
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Decreto nº 989

Decreto nº 1.033

Decreto nº 1.068

Decreto nº 1.120

Decreto nº 1.135
Decreto nº 1.153

Decreto nº 1.177
Decreto nº 1.190

Decreto nº 1.201

de 28 de outubro de 2004
Disciplina a atividade de transporte e descarga de concreto e argamassa em
obras de construção civil no Município de Curitiba.
de 25 de outubro de 2001
Cria o Setor Especial de Preservação da Paisagem Ferroviária de Curitiba e
da outras providências.
de 18 de novembro de 2004
Institui o Regulamento do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil do Município de Curitiba e altera disposições do Decreto nº
1.120/97.
de 24 de novembro de 1997
Regulamenta o Transporte e Disposição de Resíduos de Construção Civil e dá
outras providências.
de 06 de dezembro de 2001
Substitui o mapa anexo do Decreto nº. 192/00.
de 07 de dezembro de 2004
Regulamenta os Arts. 7º e 9º, da Lei nº 7.833/91, institui o Sistema de
Licenciamento Ambiental no Município de Curitiba e dá outras providências.
de 14 de dezembro de 2004
Aprova valor de preço público
de 14 de dezembro de 2004
Ficam definidos no Município de Curitiba, os parâmetros de referência para
qualidade de solo e água subterrânea.
de 16 de dezembro de 2004
Estabelece categorias de resíduos provenientes de serviços de saúde que não
podem ser dispostos no Aterro Sanitário da Caximba.

PORTARIAS
Portaria nº 04
Portaria nº 11
Portaria nº 12

Portaria nº 21

de 20 de março de 2001
Define o abono previsto no artigo 8º do Decreto 194 de 2000.
de 15 de junho de 2004
Estabelece um cadastro de prestadores de serviços.
de 15 de junho de 2004
Destina-se esta Instrução Normativa a estabelecer e uniformizar os
procedimentos para autorização de pesquisa científica e atividades
Licenciamento Ambiental Transitório
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